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Pod srpem luny. Kreslil Karel Liebscher. (K básni Jos KuAae.)
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Jos. Kucha: Pod srpem luny.

Pod srpem luny.

"^í^ i)ustil jsem domov, za štstím šel v dál —
5^^ nad rozkvetlou zemí luny srpek stál.

^•1 Mnohý kraj jsem prošel, mnoho prožil dob —
n nad vším drahým dávno uzavel se hrob.

Marn jsem se snažil — štstí rosný dech

nkdy sen mi kreslil v luzných obrazech.

Nárui mé, srdci uzamkl se svt,

v domov svj jsem neml ke komu jít zpt.

Zem se kol mne stmla, sny mé táhly v dál —
nad mým mrtvým žitím luny srpek stál.

Jos. Kucha.

Z cest.

Básn Adolfa Heyduka,

Zapomenutí.

^ál, dále v jiný žití ruch

a v jiné svta kraje!

Zde straší mne ten nebes pruh,

zde žal jen v oku taje

;

hle, eka pláe, truchlí les,

vrch lká a niva smutí,

vše píšerno, kam duch se nes —
Chci hledat zapomenutí.

Luh schudlý, bez setí je lán,

vše truchlí, každé zvlášt,

dl, bystinou dív lemován,

vrch bez slunného plášt

;

list strom v dálku rozmeten

u víném vtru vzdmutí —
jak smutno! V dálku ven, ach ven!

Chci hledat zapomenutí.

Má hru dív byla jako svt,

a duše má vždy mladá,

te bolestí v ní puí kvt,

jenž nikdy ncopadá;



Adolf Ileyduk: Z cest.

jak supi rvou mne hnév a žal,

ti nájezdníci krutí,

jich chabou híkou jsem se stal

Chci hledat zapomenutí.

Ten hbitvek, ten kostelík —
ó zaklo])te se, zory! —
ten rvek u zdi — ach, kde lík

pro vné žití spory?

Mít nezdolný mn káže bol,

žít i)Ovinnost mne nutí

;

mé srdce bez kvtu je stvol —
Chci hledat zajtonienutí.

U mce.

U moe samý hluk a ruch,

od jihu teidý proudí vzduch,

lo k odplutí se strojí

;

il stoupám vzhru v lidu sms,
a veer rozteskním se kdes

pi vtr divém boji.

Pro v širou dál tu jedu as?

Chci prchlé jaro stihnout zas,

vím dobe, kde se skrývá;

a najdu si je! — Marno pec,

zda zkvete žalem zvadlá plec?

Týl kloní se, zor stmívá!

Však dále pluji touhou jat;

vše marno, vím, le myslím: snad

mž' výminka být jedna,

vždy zel jsem, blouznivý kdys hoch,

jak v íši v plný kvt se vzmoh

prut tešn prosted ledna.

Nech za klamem mne stihá klam,

nech v adru mnohé šípy mám
juž od Morany darem,

já musím stále zas a zas,

když na srdce mi klepe as,

jít za ztraceným jarem !



Adolf Hevduk:

Na píd.

Na píd stojím v dumách pohroužen,

mé srdce chvje se a hru se svírá,

a jata dumou, prchlý vlasti sen

má rozbolená duše v píse sbírá.

A k horským vrškm v modré dálce zím
i k lodi hrotu, kde se voda kvasí,

a k sob dím: Mníš, ladný verš a rým

že národ vyléí a vlasti spasí?

To nelze, vím, as rzným vlek ji zlem,

a pece volám k písni : O jen zái,

nech nejsi víc než krátkým úsmvem
na lidu mého zachmuené tvái!

Na moi.

Na moi volno, v ped i v zad,

volnost v hru vane odevšad,

obuv tam prosta je prachu;

na moe! Racek kolem lít,

tepetal kídly, jak mne zhlíd:

Kam pak zas, mj milý brachu?

V jiné chci kraje, v jiný vzduch,

skonejšit hluný ader ruch,

doma mne všecko tísní,

v domov tamo, bda, vz,
rozsápal smrti dravý bs
hnízdo mých dtí i písní!

Pospíchám v dálku, dychtiv již,

le jakás divná ader tíž,

k domovu nazpt mne láká.

Kam se mám dáti, kam, ó kam?
Na nohou tžká pouta mám,
na srdci perut ptáka.

„Chudáku, vru, zlý to spor!

Tlem i duchem tak-lis cho,
mdlým budeš tvorstva žákem;

bu zanecli kídel lehký vzmacli,

bu vrhni mocí pouta v prach,

i chceš být rabem i ptákem?

Co vzala boue, boui nech,

nad pouta tžší mdlý je vzdech;



z cest.

myslíš snad, ten že co zmní?
vným jde tokem asu proud,

kdo jej chce zvrátit, chorý blouil,

zahyne v peejném vení."

Sebastopol.

Samá pevnost kolem, hradby samé,

a co mimo, dálný pustý beh,

to že síla? Malomocný klame,

to že titan? Snad, však v okovech.

Tisíce tch jícn, skrytých v zemi,

tisíce tch proluk v mocných zdech

myšlenka mž zboit perutmi,

jeden vzdorný výkik, jeden vzdech.

Hradba lidstvu blaha nepinese

ani lodí ocelitý pas,

jako mušky v rozbujeném vese

volným krokem rozdrtí je as!

Marný hlahol zlolajných tch kov,

jiných zbraní kraj clice, jiný ruch:

naostenou žabku sadaovu,

pevný rý a pikalený pluh.

Ráno na Cemeské dolin.

Všude ticho, modlitby jen ranní

oddychují stromy- kol a kee,

mhy se tratí; na Marchotské stráni

kos se ozval, žárliv na soupee,

že jej réva, jež se k dubu vzpjala,

drobným hroznem díve k hodu zvala.

Po silnici kolem dávných hrob
jede trojka, zvonek dumn zvoní,

na duze jenž visí pro ozdobu;

temn slyšet dusot malých koní,

blížících se k cíli víc a více,

jeden pes druhého frkajíce.

Od moe se vody safír blýská,

na korábech drobné vlaji vlajky,

na hor adru probouzí se víska,

a z pastviska zvuk zní balalajky

sniv tak a truchle, že se v hrudí

tužba nad oblohu vzlétnout budí.



Jan Lier:

V tom se podál na habrové houští,

na nž sedla hrdlika si šedá,

jako stela dravý orel spouští,

a jak stela v oblak zas se zvedá,'

snad to tvoje tužba — jak se tese —
Víš, kam dravý žití sup ji snese?

Nech té touhy v chorém adru vzaté,

letem v nebi nezanecháš stopy,

jedn na té jmdé vlasti svaté,

již probodlo tisíceré kopí

nájezdník kivdy, vrahií práva,

k ní se vra, v ní bu tvá smrt i sláva!

Narcissa.

Románový genre. Napsal Jan Lier.

udá hrudka rozjela se s kostrbaté dlažby hoeních
konin Jakubské ulice, srazila devnou pumpu, peala
zanesený a páchnoucí rigol, uklidila idylický a schá-

tralý domek, smetla adu oul, rozrazila nízkou ze,
peskoila líný, labyrintem sadaských a zelináských

zahrad se proplétající potok, rozryla paeništ, skácela

množství ovocných strom, projela klikatou ernou
ulikou, usekávajíc její rohy a kouty, porazila v ní

vetchý sloup, na nmž zbožné duše osvcovaly a vnily
obrázek sedmibolestné Panny Marie, rouhavou naivností n-
kterého mazala kormutliv zmuený, povalila zazdnou ro-

mánskou branku v nejstarší ásti zachovalého zbytku mst-
ských bašt, pebhla Hradební cestu šourem, uhodila na
rozkošné, jak ze železných krajek skouzlené mížoví vrat,

zasazených ve vysoké brán, korunované pebohatým maleb-

ným diadémem barokového štítu a —
A zarazila se. Probhnuvši bezmála kilometr bez ohledu

a bez ostychu vznesla se pojednou v ruce mstského inženýra

rozpait k jeho hlav, pošimrala jej na skráních a skryla

se za uchem.

„Pekážka, pánové," pravil inženýr kr. svob. msta Chlumu. „Se

slenou bude e asi šlakovit obtížná." I spustil plán a rozhlédl se tázavé

po lenech slavné komise.

„S jakou slenou?" tázal se s patra pedseda komise, mstský
radní pan Nitka, letný, scvrklý mužíek, jenž neustále pravicí keovit
stíbrný knoflík hole svíral a v levici na zádech nemén keovit ruka-

vici žmolil. Držel se houževnat hole i rukavice, vkládaje do tchta
pímtk patrn náležitý výraz své hodnosti.



Narcissa

:

7

„Se slenou líí^jiihiukovou," vyložil pan Rc/úe, pedseda sprúvniho

výboru akciového pivo- a lihovaru. „AU; je-li pak ta stará ixidivínka

l»osud na živu?"

„Jest. My šediví máme dobré koínky," ujal se pan Nitka rychle

starých, a ped okamžikem v sebevdomí neodolatelné úadní moci se

tváil, jakoby nerozuml, jaká že to slena do cesty se mu piplétá.

„To však nc[)išli jsme zjistiti. Jsme tu, abychom vyšetili trat nové

silnice."

„Obejdeme její majetek," radil pan ukal, starosta družstva ply-

nárny. „Však její nájemník by se také vzpíral."

„Nelze," odporoval inženýr. „V levo skála, v právo ryl)ník."

„I vždy ona si dá íci. A ten plesnivý blázen malí je i)0uhý

podruh. A kdyby se držel baráku zuby nehty, shoíme mu jej nad

hlavou," baíatelisoval pekážku široký pan Žemlika, starší spoleenstva

ezník. „Zai)latímc a bude dobe."

„Oho, oho," zbraoval pan Nitka. „Pozor na obecní mšec! Za-

platíme jí za její rachotu a poustku slušn, ale ani o trojník více,

nežli za stojí. Prostedkem expropriace, pánové! Zlonnnie její vzdor,

zjednáme obecnímu prospchu i)rcIiod a sob hezky širokou, pohodlnou

silnici, po které budou naši koové vesele i)ráskati. To by v tom byli

všichni roba —

"

„Nevím, nevím, pane radní," pochyboval inženýr, dívaje se smutn
na áru, která jeho nivelující hrudku zakikovala: Až potud a nic dále!

„Co nevíte, pane!?" rozhorlil se radní, tepaje svou rukavicí

uprosted kruhu komisa. Tato rukavice nebyla sice nová, ani istá

ba nemla dokonce družky, ale pan Nitka neopomíjel nikdy pibírati ji

ku své ozdob na komise a do rady. „Vy nevíte, že si pivo, líh a ko-

alku, slad a koks musíme voziti hroznou zajíždlvou i)odle potoka, okolo

celého Dolejšího msta, nebo do kopce až ke všem všudy, ke Všem
Svatým a odtud teprve Jakubskou ulicí? Vy nevíte, že se tudy musí

tískati a trmáceti také náš dobytek, protože rovnou cestou, klikatinami

skrze zahrady po Hradební cest a ernými ulikami sotva kozy i)ro-

bhnou? To nevíte vy, pane, mstský inženýr?"

„Vím, pane radní. Vím také nco více, pokud se týe vyvážení,

o kterém jste ráil mluviti. Soud by mohl z pouhé právnické zlomysl-

nosti íci : Drazí pánové ! Vy jste si postavili i)ivovar a k nmu lihovar

a k tomu sladovnu, vedle jatky a dobytí trh a plynárnu ve ztraceném

kout, a pak teprve jste se poali ohlížeti po cestách. A seznali jste,

kterak jste zapomnli, že vaše závody nemají konmnikace. A ])onvadž

zjednání této komunikace náleží k tužbám soukromých podnik, i)i

kterých i obec jest pouze privátním úastníkem, nelze nikoho nutiti,

aby se vám klidil z cesty."

„Strachy na lachy," posmíval se pan Nitka, kývala jeho rukavice.

„Zbudujeme si k plynárn také obecní dvr, a pak bych se na to po-

díval, kudy nesmíme jezditi. My hájíme veejné dobro a bašta. Prosím,

pokraujte."

Inženýr zvedl optn desky s plánem, nasadil hrudku jako be-

rana na mížová vrata, vypáil je, a hrudka bžela dále pustou zahradou,



8 Jan Lier:

po zarostlých cestách, brouzdala se vj^sokými trávníky, pluýrai bejlí

a divokých kovin, jež nikdo neplel a nekosil, a sunula se ve stínu

staletých košatých strom, pod nimiž hylo šero a klidno, vonno a zpvno
jak v oarovaném, pohádkovém sadu, zavadila o zvtralé podstavce

omšených soch, peklouzla po bassinech vodomet, kdež na vyprahlých

dnech lesklé, libité ještrky se tpytily a vyhívaly, a letla velkolepými

prospekty, obstoupenými majestátem a tajeplnou houštinou šumného
stromoví, plného ptáat a motýl i brouk. Pak brázdila zapadlými

sledy rozlehlého, stylisovaného parterru kvtinového a vrazila na zadní

prelí knížecí, palácovité villy, utkané z oblouk, balustrád, štít,

kariatyd, pilastr, balkon, guirland a tropické hojnosti tesaných i štu-

kových šperk, jimiž promnn kámen v bájené kvty a fantastické

útvary nejrozkošnjšího baroka, jež vzduchem se vznášely a tanily jako

opojná hudba bakchantských sbor.
Bouravá hrudka shodila pvabný košíek spleteniny balkónové,

zaryla se do zdí, rozkotala šourem nádhernou sálu terrenu, nad ní adu
skvostných pokoj, rvouc alouny, drtíc mramor, stucco, zlacení, malby
po Stellách i plafondech, stelila jako zhoubný blesk královským scho-

dištm a vestibulem, svrhujíc blostné, v mramor vtlené bohyn a bohy
s výšin. Velikou, jak triumfální branou vyrazila hrudka na rozsáhlý

dvr, ovládaný velebností elné fasády zámku, a objatý kolonádami po-

boných, nízkých kídel budovy ; rozházela na kosmem svém letu fontán,

rozplašivši na nm sbor skotaivých, nevázaných rusalek, vrhla se na
jedno z poboných kídel, povalila kolonádu a smetla s brlení terasy

nad ní adu soch ; vniknuvši do vnit, drala se prázdnými svtnicemi

služebných, a vpadla do velké sín, která snad nkdy za foyer družin
hostí sloužila; nyní byla obrácena v malíský atelier. Hrudka protrhla

nkolik karton, pekotila stojany, rozedrala záclony, rozmetla jiné

drobnjší píslušnosti umlecké jiráce i obešla vysokou stoliku, na níž

trnila kostnatá postava starého, šedivými kadeemi a dlouhým vousem
zarostlého malíe.

Proklouznuvši pod stojanem, u nhož umlec kídou na kartone

pracoval, spla dále k aksamitovému lehátku, pokrytému lesklými, opali-

sujícími asami hedvábného koberce barvy modrav zelené, rozhozeného

na poduškách lehátka, za kterýmž splýval s výše brunátný, zlatem pro-

tkaný purpur drahocenného alounu. Na lehátku odpoívala v položení

a kostumu Tizianovy Venuše oslující kráska, plující jako na vlnkách

hedvábného moe pod baldachýnem, upedeným z tmavých, rží a slu-

neních pajirsk, jež oblévaly žhav a zlat opojnou nádheru jejích

dívích vnad, nžných a jemných, svžích a liliových jak jarní kvt;
veškerá její luzná postava, jako ze sálavé vn dechnutá a zas jako

z jádra nejvzácnjšího úblu rukou genia vytvoená, byla vtleným po-

myslem graciosnosti, v níž rys za rysem, tvar ke tvaru, barva s barvou

okouzlujícím souladem v jásavý souzvuk se pojily, hrály a splývaly.

Od spanilé hlavinky, korunované lesklým bohatstvím hebounkého, jako

elektrisující kouzlo v sob tajícího vlasu, až k nehtíkm na i-žových

malounkých prstíkách rozkošné nožinky byla dívka jediným výkvtem
harmonie, zvuící laškovn i velebn konturami a modelací vábných

úd, odhalených a pec nebeským pelem nevdomé a nelíené ryzoty
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jak posvcující ízou zastených. Byla posypána kvítím, rozhozeným

nahodile, jakoby se bylo prškou na ni a na lžko kolem ní neslo ; tu

nkteré poup utkvlo jí ve vlasech, tam na ramen, jinde na boku

a zas na klín. Její ruka pohrávala rovnž kvtinou, pitiskla ji nkdy
na pyšné, malinké rtíky, jež z blostného aksamitu mkké tváinky

sálav a luzn jako granátový kvt záily, pozvedla ji k jemnému, v bez-

vadné helénské ladnosti utváenému nosíku, neb vznesla ji v pohodlné,

utšené he na výsluní záivých i)aprsk, jež z velikých oí krásky

deštm zlatých stel sršely. . Ze skvoucí tn tchto zázraných oí, jež

tpytem hvzd a zase žhavostí uhlu svítily, záila svatyn veliké duše,

v které nevýslovná nha, oddanost a vroucnost jako v rajském stánku

sídlily. A tyto nevinné, azurové i erné oi tkaly pokojn prostorem,

a s nimi i)oletovaly myšlenky díviny jak roj dovádjících motýl od

pedmtu na ])edmt —
Naše hrudka! Za ní, za jejím niivým i)roudem! Vytratila se již

ze zdí paláce, propletla se zase houštinou zahrady, sebhla na beh
rybníka, v jehož rozsáhlé hladin krásné tvary a štíty, bouquetové ko-

míny a vkusn i energicky lomené a uspoádané mansardy se zrcadlily

a jako živé chvly, spchala po behu, rozboila na nm fantastický

chrámek, prolomila vysokou mohutnou ze, jíž park villy byl obehnán,

zorala pole, meze, luiny i pastviny a urazivši druhý kilometr, dokonala

svou dráhu mezi bílými továrními voly na volném štrkovaném pro-

stranství ped rozložitým komplexem stízlivých cihlových budov, pevý-
šených komíny a zahalených v oblak dýmu, prachu i zápachu.

Slavná komise vyídila jeden odstavec svého programu a vydala

se nyní na pochod, aby vlastními zraky shlédla prlom vyhlédnuté trati

projektované silnice, spsobený nejprve hrudkou. S inženýrem v ele
vnikla do labyrintu zahrad a mstských usedlostí, jež rozkládají se

mezi Jakubskou ulicí a Hradební cestou a dále za ní až ku komplexu

továrních staveb.

Pedbhnme slavnou komisi, již zejména radní i)an Nitka zdržoval,

dávaje si od umounných dtí ruce líbati a peskuje i pouuje v dík

chudobné jejich rodie, obchzkou komisa pojdašené.

S pochopitelnou rychlostí i)enášíme se letmo pes hradby a stechy,

vkrádáme se poznovu do malíova atelieru a staneme v nm ped gra-

ciosním majestátem sliné dívky, vi níž tají se dech a buší srdce

v prsou.

„Obliej en face!" velí malí, hledna model bystrým a jiskícím

okem, le s duší pokojnou, stáím a umleckou povýšeností proti oma-

mujícimu pvabu dívky obrnnou.
Luzná kráska obrátila hlavinku dle pání starcova. Její zraky

zabloudily postranním oknem na dvr, procházely se iirotjší kolonádou,

navštívily sochy na brlení terasy, rusalky na fontánu, koupaly se chvíli

v tetelivé hladin jeho bassinu, i>ehouply se po prelí tichého, jak

zakletého paláce s balkonu na balkon, s lomenice na lomenici, a bez-

dky, svedeny pohybem v prostoru postehnutým, vrátily se pod slou-

pení protjší kolonády.

Tam objevil se hrbatý, jednooký starý gnom v sešlém obleku, po-

krytém strakatinou rozmazaných barev. Byl provázen malou, ilou sta-
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cnou, vozící v ohroiiuióia epci a bakorách, a kvtnové slunce na

(Ivir pražilo. Hovoili spolu, více posuky než slovy, ukazovali pes
budom a zase smrem k atelieru.

Dívka na lehátku ped malíem vyslala k nim do dálky tázavý

a i)átravý i)ohlod ; vidla, kterak se oba njak shodli, jak staena vy-

kroila a pímo pes dvr k atelieru zamila, nechávajíc potísnného

gnoma za sebou na ekané.

Za chvíli otevely se tichounce dvée atelieru, stará žena pišou-

rala se k lehátku, obcházejíc malíe obloukem, aby svým zjevem v dosah

jeho zrak nezabloudila, pitoila se po stran k dívce a pošeptala jí

nkolik slov do drobného, jak z ržových lístk složeného ouška.

Brvy díviny se zachvly a snesly se hedvábným závojem pes oi,

ukrývajíce v nich záblesk uleknutí.

Odpovdla špetnutým slvkem a staena se opt vytratila.

„Co chce Lena?" ptal se malí, nevšímaje si tiché osoby, jako

mušky, která létla kolem.

„Theodor si po mn stýská," odpovdla klidné dívka.

„Chybí mu nco?" vzrušil se staec.

„Ne, nic. Jest jako rybka. Vzpomnl si toliko na mne a volá

mne."

„Hned, dít, hned k nmu pjdeš. Jen okamžik strpení. Mám
práv požehnanou chvíli —

"

Malí se odmlel ve chvatu práce.

„Theodorek mi nco pipomíná, ddeku," ozvala se za krátko

dívka.

„Nu?"
„Nehnvej se, chci t jen upozorniti. Vypodobnil jsi ho v Dio-

nysionu jako malého Diouysia, vznášejícího se na blankytu uprosted

kuple. Pohled jest ze všech stran perspektivicky správný a iluse do-

konalá. Toliko se strany rybníka zdá se, jakoby hošík po hlav dol
se ítil."

„Není možno!" odpovdl prudce malí. Jeho ruka sklesla, elo
se zachmuilo. „Nerozumíš niemu. Nech mne!" A jal se znovu kresliti.

Ale za okamžik odhodil uhel a skoil se stoliky. „Mám po nálad.
Nemohu pochopiti, jak bych se takové chyby po tolika studiích — —

•

Bžím tam. 01)lckni se! Pro dnešek jsme hotovi."

Vzdálil se dosti hbit, sestoupil do zahrady a vnoiv se do ze-

lených hlubin zdivoilého parku, spchal ke vzdálenému pavillonu na
behu rybníka, nazvanému dívkou chrámem Dionysovým.

Dívka sesmekla se rue s lehátka, zvedajíc se jako Afrodité v plné

velebnosti své neukryté krásy, vábné grácie a mladistvé pružnosti

7, modrých vln, vklouzla za draperii a vystoupla oi)t za dobu úžasn
krátkou obleena. Království jejích vdk bylo zahaleno domácím prostým
oblekem, z nhož jako rajské kvty puely jen malinké, cukrové, k líbání

dráždící ruinky a hlavinka dstojná zdobiti bohyni krásy a milosti.

Pebhla atelier lehýnkými, tanivými krky, zavela za sebou

a sebhla na dvr. Zarazivši se toliko na okamžik, aby skvoucími

blesky svých zrak i)rotkala houštinu smrem k rybníku, kudy dd
odešel, pelétla na druhou stranu pod kolonádu, uchvátila v náru bledé,



Narcissa. 1

1

slabouké pachole, jež jí radostno poskoilo vstíc, zvedla je do výše

a zlíbala, ojjlácejíc jeho hrabivou pítulnost nžným laskáním. Ale zdržela

se jím jen chvilku. Zaslechnuvši blízké, hašteivé hlasy, poslala hošíka

(londuvou i slibnou žádostí za dvée, z nichž byl vybhl, a vyšla na

širokou vozovou cestu, zatáející parkem do dvora.

„Jaké to jsou spsoby!?" katil se i)an Nitka, jehož hl i ruka-

vice víily zle vzduchem. „Myslíte, vy trabanti, že jsme pišli pro zá-

bavu? My jsme komise, rozumíte? My .j.sme úad! Vari z cesty! Ma-
jetníka a konené i pachtýe vyslechneme slušné, ale se sluhy nájem-

níka tahati se nebudeme. To urážka, poslati na nás tíe l)ar(!V a starou

služku, aby nás odtud vypovídali. Kde jest váš pán, Mikši?"

Starý, barvami potísnný gnom usmál se nejapn a mávl rukou.

„Pán, hehe!" pravil lín. „Pán nesmí o vás ani doslechnouti. Ten
by vám ukázal dvée. A povdl by mi za to, že jsem vás vpustil, až

by mi uši týden brnly. K nám nikdo nesmí, a co já i)amatuji, na

sedmý rok sem cizí noha nevkroila, od tch as, kdy jsme nebožku
mladou paní pocliovali. A odtud zase nikdo paty nevytáhne, le já nebo
moje žena, Lenka."

„Nekláboste, Mikši!" okikl tíe pan Nitka, jejž toliko dusivý,

rozhorlením spsobený kašel k vyslechnutí Mikšova výkladu donutil.

„A te nás povedete tím spuštným parkem, kde beztoho straší a vlí

jámy jsou nalíeny, — sic —

"

Dívka piblížila se ke skupin a pvabem jejího zjevu rozplynula

se panu radnímu hrozba na jazyku.

„Dd jest zamstnán," pravila mkce, s pirozenou, neodolatelnou

lichotností svého plného zpvného hlasu. „eho si pejí pánové?" Byla
ochotná, povolná, ba plachá i zaleknutá; jen odhodlanost, nedopustiti,

aby slavná komise pikvaila na starého malíe, vyznívala tvrdším tónem
z hudby jejích slov.

„I kýho výra!" probral se pan Nitka z úžasu, jímž i ostatní

slavná komise ztrnulá. „Takový tedy poklad, takovou princezku schovává
si náš lidožroutský malí v tom zakletém zámku ! Ajajajaj ! Nu, nu, nu

!

Nemusíte se pro kompliment od starého Nitky pýiti, hol —," pan
radní se rychle opravil, a v hloubi svého srdce zstal vren svému
pesvdení, že krom jeho dcery jest ve Chlumu pouze osmnáct sleen,

„sleinko. A jak pak vám íkají?"

„Narcissa."

„Narcissa. Inu, ta divná jména jsou už v rod. Ale sluší vám.
A í pak vlastn jste?"

„Mj otec byl Rafael Strzicius."

„Aha. Ten starší syn vašeho dda, co umel v Nmcích?"
„K službám."

„A což mladší syn, váš strýek, jak pak se honem jmenoval —

"

„Michael."

„Nu to již je obyejnjší. A za i tím bude vzeti njaká praktika.

Michal, Michal — že tak byl oktn nkterý slavný malí? O zlatku

se založím. Co íkáte, inženýre?"

„Rozpomínám se na Michela Angela."
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„Co jsem ekl? Já mám ich. Máme tu úplný andlský kr. Dd
Gabriel, synové Rafael a Michael, vnuka Narcissa. Zdali ta byla an-

dlem, nevím, ale že byste vy, sleinko, hned odtud z místa rovnou

cestou mohla na oltá, jest jasno. Eh, co pak jsem chtl íci : Vždy
váš strýek Michael také zanechal sirotka?"

„Ano, mého bratránka Theodora. Však tu práv pichází. Beze

mne mu není volno."

„To vím. Na takovou tetinku bych se také všel. Ale to dít

není vám podobno. Vy jste, sleinko, jak zdravé poup a ten hošík

jak pára. Ovane ho vítr a bude pry. I nelekejte se! Seznamte se

radji s tou myšlenkou. Jak je stár?"

„Sedm let."

„Chodí do školy?"

„Nemže. Jest osvobozen pro churavost."

„Který doktor ho léí?"

„Žádný. Lékai nevdí si s ním rady, dd na n zanevel a léí

si Theodora sám."

„A vždy to tak zúplna není pravda," vmísila se do ei stará

Lena. „Sleiidva mne pošle co chvíli s hošíkem potají, aby starý pán

nevdl, k doktoru Šímovi, nebo zabhne k nmu pod veer sama."

„Nu ten vojenský pensista a brouk mu také nepomže," tvrdil

pan Nitka.

„Ba," svdila Lenka. „Já držím s pánem. My si ho vjdéíme
sami."

„Inu, dej pánbh!" pál radní. „A mezi dti s ním, sic vám zde

na té zaarované samot zapomene mluvit. Nu což, sleinko, nechcete

nás vy provádt? Za vámi pjdem do pekla. Abyste vdla, o bží:
My si tu vaši poustku koupíme celou nebo z ásti, až jak se nám bude

vidti, zboíme dm a postavíme tudy rovnou, krásnou silnici. Co, vy

se toho lekáte? Bute ráda, vždy vás jen tak vysvobodíme z vezení.

Budete si ješt starého Nitku chválit, až se objevíte venku mezi ve-

selými lidmi a ženiši se k vám slétnou jako vosy na med! Hehehe!

Být o dvacet let mladší, udlám vás i)auí Nitkovou, paní radovou. Na
mou est! Nu, nu, nehoršete se, já vás nechci uraziti. Tak kudy ven

z té zmotané houštiny? Chceme k rybníku a tudy k pivovaru," sdloval

pan Nitka, rozloživ plán a ukazuje na nm dívce rudou áru. „Holá,

co to zde u rybníka?"

„Pavillon Dionysiv," odpovídala Narcissa, podívavši se pozorné

na plán.

„Pavillon Dionysiv? Tak. Ten sbouráme. Vete nás k nmu."
„Nemohu," odpírala Narcissa, zrumnná i blednoucí úzkostí, aby

nebyla nucena doprovoditi vetelce k ddovi.
„Že ne? A pro pak, sleinko?"

„Ponvadž — já nevím. Ale já tam s vámi nevkroím," inulo
se rychle, zmaten z rozkošných rtik luzné Narcissy.

„Sleinko, vi nám, vi komisi pestávají vzdory a vrtochy. My
tam musíme. Za každou cenu ! A vy nás povedete. A nechcete-li, vy-

hledáme si drábem vašeho dda!"
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„Uscttc ho," prosila iidsoiiá dívka. „Já bych vás doprovodila

ráda sama, kdyby mi nebylo úzko. Pán z Kcjnburka mel prý tam svou

laborato, ve sklepích tají se prý posud nebezpeí, a není radno tam

vejíti."

„Jaké nebezpeí?" podivil se pan ukal.
„A to vy nevíte?" prohodil vážné radní. „Tento bláznivý dm

postavil ped mnoha a mnoha sty lety tuze divný lovk, nejvyšší minc-

mistr království eského, i)au Jan Václav z Rejnl)urka. To vám poví

náš archivá. A lidé praví, že tu aroval. -Nu, na tom snad nebude do

slova mnoho pravdy; ale v historii stojí zejm psáno —• archivá mi

to ukázal erné na bílém — že pán z Rejnburka byl alchymista. Roz-

umíte? A v tch ertových kuchyních kdo ví, co tehdy vaili!? My se

takových vyvtralých kouzel nebojíme! Tím, k smíchu. Ale sleinku

bychom nemusili nutiti do strachu. Na pak? Vidli jsme již dosti

a chcete-li, pánové, mžeme se i s protjšího behu rybníka pes vodu

podívati k pavillonu, vždy jeho korouhvika — ncmýlím-li se — vy-

nívá nad stromy —

"

Druzí lenové komise nevili sice v duchu ani závažnosti obav

Nai'cissy, ani náhlé šetrnosti pán Nitkov, páli si však svorn, aby se

líbezné, krom nadání objevené krasavici smli zavditi. Proto neodpo-

rovali, ba souhlasili živ s panem radním, a opt pociovali velou
touhu, protálinouti své ízení v parku, totiž v okolí dívky, vlastn s ní,

njak do nekonena, neb aspo do obda. Bylo deset hodin a odpoledne

mohlo se v pilné obchzce pohodln pokraovati —
„A pro u všech všudy nezbaví se váš dd, sleinko, takové pra-

chárny?" vedl pan Nitka svou. „Pravíte, že stojí u rybníka. Co bych

tedy nesvedl vodu do sklep a nezatopil je ? i ani to by nepomohlo ?

íkal jste mi jedenkráte, inženýre, kterak se nkteré chemické preparáty

práv vodou vzncují — že ano? Pkné nástrahy! Vte, já ztrácím

chu vejíti do domu. Když jsme již tu, mohli bychom se tam podívati,

jsou prý v nm mistrné malby a drahocenné sochy a jiná umlá práce.

Jest oteveno, sleinko?"

„Není. Dd nosí stále klí hlavních vrat u sebe."

„A vy tam nebydlíte?"

„Ne. My máme nkolik pokoj zde v poboním kídle za kolo-

nádou. V protjším jest atelier."

„Není-li váš ddeek uinný blázen !
?" zasmál se pan radní.

„Uvažte, pánové : On platí slen Rejnburkové za dm a zahradu ne-

kesanské nájemné, mnoho set, tuším, že na pldruhá tisíce— sleno?"

„Šestnáct set."

„A za to si netroufá v dom ani bydleti! Tam má sály a pokoje,

že by v nich pebýval jako kníže, a on se krí tamhle ve svtnikách
bývalých lokaj a komorných. A naproti, co bývaly konírny a kolny,

dal si zíditi malíský sál. Kdyby aspo zahradu nenechal ležeti ladem

!

Co by tu bylo beek slív a hrušek, jablek, co kop okurek, zelí, kapusty

a mrkve ! Slunce tu má, vody hojnost, nu, však tomu zvrácenému hospo-

dáství brzo uiníme konec. Skládejte si pomalu své vci, sleinko,

a pipravujte starého na rozlouení s jeho douptem. Bude se asi vrtti,

rozumím tomu, my staí se neradi sthujeme, le co naplat! Veejnému
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dobru musíme ustoupiti všichni. A vy, sleinko, ustoupíte ráda! Vy se

budete smáti do hrsti, až vyváznete z této arodjnické skrýše!"

„My se odtud nevysthujcme," vzepela se dívka rozhodné, vztý-

ivši vzdorovit krásnou Idavinku a rozdmychujíc ve tpytu nebeské

dobroty svých oí žár hnvu. „Radím vám, abyste dda svými návrhy

ani nepokoušel. Tesu se obavou, že by vám odpovdl nevlídn."

„Láry fáry! Váš dd, sleinko? Kdo mluví o vašem zteštném—

"

„Dost, pane! Xestri)ím, abyste mi urážel mého staikého dda,

mého zasmušilého, ale šlechetnélio a vznešeného pstouna! Odejdte

a nevracejte se!"

„Hleme, hleme! Kdo jak živ slyšel, aby si vze chválil takto

svého žaláníka! Inu, dobe, dobe. Jste hodná vnuka, sleno. Proto

však pece nepouíte nás, ani nám nebudete poroueti. My vám ddeka
nerozzlobime. Na? My s ním ani nebudeme jednati. Co jest nám po nm.
Majitelka, slena Rejnburkova, dostane zítra na svém statku v ermné
od nás nabídku, aby nám prodala svj letohrádek se zahradou u Chlumu

za — nu za — mysleme si, že budeme štdí — za dvacet tisíc. Dali

bychom více, kdyby dm stál v mst, aby do pízemku se mohly vy-

bourati krámy a uvnit zastavti chodby a sály, že by v nm bylo byt,

le zde nemžeme nabídnouti ani tolik, co by se vyrovnalo bláhové inži

vašeho dda. Dm není ošklivý, má rozlohu, a kdyby se trochu otloukl

a obílil, mohlo l)y z nho ješt snad nco býti, kasárny, nebo škola,

vznice, skladišt, dílna — ani potom však nestál by i s dvaceti hektary

zahrady za více než za dvacet tisíc. Dáme-li je, mže nám slena Rejn-

burkova políbiti ruku. My spíše nedáme tolik, nabídneme patnáct, a když

slena bude dlati drahotu, zavoláme si na ni soud. Jak vidíte, sleno,

budete se sthovati. A vaše srní oka neuroní proto ani slziky a vaše

tváinky jak malovaná jablíka se na starélio Nitku zasmjí jen což—

"

Pan radní couvl polekán. Byl v záchvatu otcovské pívtivosti

zastril rukavici do kapsy a vztáhl ruku po mkké bradince Narcissy,

aby ji štípl.

Uškubl však, spražen ohnivým bleskem, jenž vyšlehl dívce ze sá-

lavých oí a pejel zakrslou postavu Nitkovu.

„Jak libo, sleno," pomáhal si pan radní žertovnou shovívavostí

z nesnází. „Scvrklé ruce arci nehladí tak lil) jako mladé —

"

„Promite, sleno," vpadl radnímu do nejapné ei mstský inženýr,

znamenaje vzplanutí nové boue na ele dívky, jejíž oi chvly a leskly

se, jako 1)y píval slz zdržovaly. „Omeškali jsme vás pes míru a sluš-

nost. Odpuste našemu smlému vkroeni do vašeho útulku, a zapomete
na nepíjemnost, kterou jsme vám svým prodlením spsobili. Dik za

vaši nezaslouženou laskavost a ochotu."

Uklonil se jí hluboce, s výrazem nelíeného obdivu
;

pan ukal
následoval ho švarn, pan ezá obadn, pan Žemlika neohraban
a radní Nitka nešetrn.

Plaííhý, smutný i linvivý pohled z holubicích zrak vábné dívky

provázel je, až zašli v kovinách, jimiž je sledoval ke vratm tí barev

Mikeš, jako slepý a chromý, le vrný domácí hafan.

Narcissa vrátila se rozechvna v prvodu bruící Lenky a zastra-

šeného, udiveného Theodora. Hošík tulil se k dívce, vyptával se jí.
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strachoval sq a tšil inilovauou tetu, vycítiv s instinktem zamilovanólio

dítte nepokoj dívky z tlukotu tepen v jejícii rukách, jimiž jej cldáclio-

liv hladila a k sol) vinula.

Ve he s hošíkem v/pamatovala se Narcissa záliy. Kozesmúla jej,

vypravovala mu báchorky, hledala kvítí, honila s ním motýly, zpívala

mu a tveraila s ním, až o polcdnácii \n) zaznní zvonce, jimž Lena
svolávala k obdu, vynoila se z vonných a zelených tní sadu, jak

nejs])anilejší ze spanilých lesních vil, ržová a i)lanoucí, s žárem bujného

ndádí v oku a s požehnáním úsmvu na roijkvtlém ])oupti rt, jimiž

zoubky jak perly ve skvostném kalíšku i)rosvitaly. Rozmetené vrkoe
hojného vlasu, poletující kolem ní v lesklýcli praméncích a proudech,

i malebný nelad jejílio šatu byly posypány lístky kvt a strom, vétvi-

kami a travinami, jež provázely ji lesním a luním parfumem.

Bledý, slabouký chlapec zasedl ke stolu také s proržovlým
líkem a jasným okem.

Zrak starcv spoíval na nm s potšením a zálibou a vznesl se

pak vdn k Narcisse.

Ml na ni s vrchu, uvítal ji dosti povržlivým a mrzutým pohledem.

„Nemáš oko," broukl však mírn, dávaje dívce zetelné na jevo,

kterak jí promíjí z uznání jiných dobrých vlastností. „Pohled na kupli

jest ipln správný, persjjektiva do výše vzorná, necht zírám z kterého-

koli bodu periferie chrámové. •— Za to umíš s dtmi. Proháka na

vzduchu svdí Theodorovi, a já více nechci."

A více na dívku nepromluvil, vyjímaje struné, vcné rozkazy,

jimiž ji z busta pobízel k obsluze malého, i)0 spsobu chorobných dtí
svéldavého a rozmazleného Theodora.

V krátce vytratily se bledé ervánky z líce chlapcovy a svit v jeho

zraku pohasl.

Staec sledoval každý záchvv a nuancí i zdánlivé promny v tvá-

nosti a poínání hošíkov se vzrstajícím nepokojem, odstril konen
píbor a vzal dít na klín. Kladlo hlavu a dralo se mu z náruí, vzta-

hujíc suché ruky po Narcisse.

„Ustr se nad ubožákem!" rozkikl se staec na dívku. „i chceš,

aby mi na prsou ducha vypustil!?"

„Nezlobte se, milostivý pane," domlouvala stará Lena, pisluhující

u stolu. „Vlastní matka by nepeovala o dít srdenji než sleinka.

Vždy žije toliko pro Theodorka —•"

„Zticha! Klite se! Spikli jste se, abyste skrývaly vzájemné svou

nedbalost," zuil malí. „Ve mn tese se dnem i nocí každá žilka sta-

rostí a obavou o vnuka a vy mi ho sužujete, ubíjíte svou bohaprázduou

niemností. Vy mi ho zarmoutíte, Lenko, že by se pláem zalknul, a pak

mi ho zase Narcissa rozdovádí, až schvácen padá. Nyní ho konejší, ob-

jímá a zahívá —

"

„Popros ddeka, Theodore, aby se na m nehnval," pouovala

Narcissa dítko, „fiekni, jak ti lahodí, když ddeek se na tebe smje
a s tebou i se mnou laskav rozmlouvá."

„Co že? Já ho dsím?" zarazil se staec a peskoiv z vášnivého

<lurdní v lichotivé prošení, vábil hošíka k sob.
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Ale na Tlioodoi-ovi jevil se úinek stídavých výbucli nezí-ízeuého-

t-itn na dti. Byl odidizon, odvrátil se nevrle a skryl svoji tvá na šíji

dívky.

Starcovy i-uce sklesly, tvá jeho zesinala.

„Nu dobe. Ztrácím jeho lásku, a ty si ji osvojuješ," prohodil

skrze zuby. „Za to mi za nho ruíš."

Usedl a položiv skrán do dlaní, nespustil s Narcissy oí. Tkvly
na ní a na každém jejím hnutí, jež soustedilo se v láskyidné a iisi)šné

snaze choré dít potšiti, povyraziti a v míru uspati.

Dívka vdechla posvátný, nžný polibek na chladné ílko hošíkovo

a stálinuvši záslony nad jeho postélkou, i)istoupila s prosebným úsmvem
ke starci.

„Ddeku," šeptala mkce, sladkou nhou hluboké oddanosti. „Tebe

souží bezdvodné a bezúelné obavy. Kéž bys vdl, jak blažen bych

položila život za našeho miláka!"

„Našeho, našeho ! To práv kletbou vetchého starce, že svou zí-

telnici nmsí sviti jiným a dopustiti, aby za jeho neobratné ruce kiv
stlali a ledabyle sloužili mu cizí. Ml, ty's také moje vnuka, splašené

teštidlo, dobrá duše a nezbedná hlava. Narcisso, i)ro nejsi hochem

!

Xarcisso, tlo a duši a své spasení a všechno, co v moci mé kletby

a mého požehnání, bych obtoval, kdybys ty byla jinochem a tvá jasná

hlava sídlem mužné mysli a tvrího ducha, tvé hbité ruce pevnými

rameny mocné vle. Vstávaje lehaje tesu se o život svého vnouete
a naíkám na chvíli, ve které jsi se narodila jako dve. ábel mne
tebou i)odvedl, Narcisso ! Moje duše kleela všecka v prachu schoulena

ped bohem a moje srdce hoelo šílenou touhou, když odbíjela hodina,

ve které moje snacha za zmaený život mého syna byla povinna obda-

iti mne ratolestí veliké, kýžené nadje mého života, mého rodu, dvou

staletí ! A když pozvedl jsem elo, na kterém plameny touživé víry

stravovaly kri)je úzkosti, když vztáhl jsem ruce, aby pijaly nový

kvt mého rodu k dovršení koruny jeho slávy, tu — tu — smálo se

na mne z peinek jak nadlení vražedného démona •— dve, vtlené
zklamání, živý hrob mých sn, nelítostná, nevyvratná závora, i)oložená

na dráhu mé rodiny ped vrcholkem, ped dosažením cíle!"

Staec byl se vzchopil a stál ui)rosted sín jako šedý, obrovitý,

žalem a bouí malomocné vášn zmítaný bard, jenž pl kvílivým hlasem

]tohební ])íseíi svého kmene, prochvívanou kletbou, již metal k nebesm,
.íelio hlava sklesla na prsa, dmoucí se pod vlnami stíbrného vousu.

Zesiíml, oi jeho zavíraly se, aby zdržely vytrysknutí posledních krpjí
z vyschlého zdroje slz, a prsty jeho zaryly se do skrání žulového ela.

Dívka ztrnulá zdšením v hrzném naslouchání výbuchu vášn
starcovy. Všecka opojná luznost jejího zjevu chvla se bledým strachem

a bolestí pod šlehy žalob, jimiž dd její nžnou, nevinnou duši bioval.

Její ruky si)jaly se prosebné, sklesly zase hledajíce opory a vznesly

se i)ak, al)y zadržely vrávorajícího starce a zachytily jej v náruí vy-

stlaném nejvábnjším kouzlem grácií.

„Nech mne, Narcisso!" bránil staec prociuje pohledem tesknoty

a hlasem resignace ze záchvatu hnvu i náku. „A odpus mi," pokra-

oval, zoiv brázdy a slzy zármutku, jimiž jeho boulivá divokost
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obliej dívky jako líc rajské krajiny rozryla a ])okryla. „Tys nevinna

ovšem. Ty nenui/eš za svou ženskou nicotu, nejsi schopna posouditi

a védeti, že ve tvé kráse, ve tvé jarosti, ve tvé ušlechtilé duši spatuji

jako v titrné hrace, jako v mdlém zrcadélku velikost svého vnuka,

o kterého jsem oloupen. Proto t miluji a soužím, díté, proto zanevel

tvj dd na svou vnuku, — ne na tebe, Narcisso, nýbrž na dve,
l)roto pipomínáš mi každým svým nžným dívím pohledem marnost

mé bláhové choutky, i)roméniti t v junáka, v nadji, plnou bezpené

síly a útchy. Zaklínal jsem již na tcl)(3 duMiy, a nepišli ; liledal jsem

zázrané elixíry v alchymistov ddictví a nenalezl jsem jich. Marná

nadje ! lvzda mého života bledne, scliyluje se k temnému západu

a za mnou vychází na zachmueném ranním nebi kmitavá nedomivá
hvzdika, jako klamavá jiskra, která zítra zhasne a zanikne, aniž by

vzplanula zlatým leskem na zenitu, ku kterému všechno úsilí celé ady
život našich pradd a otc se neslo. Tak zhyne mj rod, aniž by

naplnil své povolání "

Starý malí odmlel se, hlas jeho zmíral jak šelest posledního

listí, jež i)od veer svál dech ])odzimku s vtví na ernou zem, na

které zanikne.

Náhle však vzchopil se šedivý umlec, oi jelio svítily a vrásky

ela i tváí stáhly se napjatím vzdorovité, násilné vle.

„Ne, já se nepoddám!" zvolal, pistupuje zvolna k dívce. „Theodor

bude žíti, musí, a ty, Narcisso, ruíš mi za. Ruíš, nebo naše obavy

jsou strašáky, které rodí moje nedokavá fantasie, a pochybnosti léka
jsou lží, za kterou, se skrývá nevdomost. Dve, já pipoutal život

svého vnuka k tvému jako útlou sazenici ke zdravému pni. A te
inisahej mi, že nezeme! Budu bdíti nad tebou, abys vyplnila svou

písahu do slova, a bleskem nemilosrdného hnvu budu stíhati každé

tvé pomýšlení, kterým bys odchýlila se od jediné písmenky."

Kostnatá ruka starcova dovlekla bezdechou dívku k loži hošíkovu

a zvedla ruku její nad Idavu malého, ve spaní vzdychajícího spáe.

„Písahej!" velel staec.

„Slibuji ti, ddeku, že ti dám svj život i své spasení za —

"

„Nech si je. Já chci míti nástupce a nic jiného. Písahej!"

„Písahám. Sta se vle tvá," vzdechla Narcissa, blízka mdlob
a schvácena dosahem slibu, jejž z ní slepá náruživost ddova vynutila.

„Dobe. A nyní poj! U Theodora bude bdít Lena. Poj se mnou,

abys zvdla, k emu jsi na svt, v em mže a bude tvj ženský

život užiteným. Jest ti osmnáct let. Až posud byla jsi Theodorovou

hrakou, bonnou, spolenicí a vychovatelkou. Mne zbavovala tvoje ne-

patrnost úkolu, zasvtiti t do mých myšlének, uiniti t úastnicí ve

snahách a pracích, pro nž jako dve nemáš smyslu a povolání, které

by ped tvým ženským rozumem vzplanuly v rysech a ban'ácli obrov-

ského obrazu, aniž bys jej pochopila, do nho vnikla, jím se nadchla.

A pro naivní, rouhavý úžas dtí nejsou svatyn Umn. — Nyní však,

když pidlil jsem ti nadobro údl v poslání mé rodiny, když svalil

jsem na tebe zodpovdnost za píští zdar podniku, který tvoji pra-

ddové založili, rozvádli a zdokonalovali, který jest nám sven jako
i)*
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svatý statek, jehož dobru podíditi se musíme všichni, i\vní dovolím ti

nahlédnouti do sadu, jehož ostiiiání jest ti ásten sveno."

Za ei vstoupil starý malí se svou vnukou do rodinného pokoje,

])oslal Lenu dtklivým i)okynem do ložnice Theodorovy a vedl Narcissu

pes dvr ku Idavnl brán palácov budovy.

Nalezl za adry velký klí a otevel jím zámek. Skípní závor

a temný vrzot vrat, jež otáely se ve stžejích, rozléhal se vnitními

prostorami domu, jehož práh dívka ve svém život poprvé pestupovala.

Pokud pamt její sahala, nevkroil do paláce nikdo krom dda;
za ním ob as sml IMikeš, aby malíi snesl poteby nebo prkna i deva
na sroubeuí lešení. Jiná noha nesmla pekroiti posvcený práh, kterémuž

vyhýbala se i Lena i nebožka teta Narcissina, matka Theodorova, bojíce

se hnvu starcova.

Od prvých dtskýcli upomínek tkvl palác v mysli dívky stále v za-

smušilé, nmé, jako zakleté podob, na niž si uvj^kla jako na nezbytnou

a pirozenou. Xetázala se, pro není jí dovoleno vejíti do vnit. A toliko

ob as, jednou nebo dvakráte do roka, když otvírala se po ad okna

a za nimi kmital se Mikeš s pometly a utráky, ukovaný jak na etzu
na nedvivých pohledech starého malíe, jenž každé hnutí sluhovo

stíhal a opatroval, toliko tenkráte osmlila se Narcissa vyslati z úkrj^tu

záivé hledy svých velikých oí, plných údivu a úcty, do síní, na jichž

klenl)ách nad skvoucími sloupy nebe rozkošných maleb se otvíralo. Pak
penášela Narcissa ))oliádky své dušinky, které si sbájila, jež neviditelné

víly v parku jí šeptaly a kterými stará Lenka ji uspávala, do nádlierných

síní a galerií, hrajících tajeplným kouzlem. Zajjadlo do jejího vnitra

a puelo v nm novými sny a bájemi, étherickými, jasnými a ržovými
jako byla jejich tvrkyn, Narcissa sama.

Sklíena i vzrušena úctyplnou dychtivostí a skroušeným ostychem,

prošla tajemnou branou, již staec opt uzavel.

V prvním okamžiku tonuly svtlé paprsky jejích krásných, azurem

letního nebe naplnných a skvoucích oí v pološeru velebného chránio-

vitého prostoru. Znenáhla rozptyloval se závoj šera, protkaný mžitkami,

a dívka, vedena rukou starcovou, sunula nesmle nožky po mramoru,
z nhož pnuly se do výše štíhlé, ladné sloupy a tpytivé stny, pokryté

svtlým mrakem obrovských postav gigant, centaur a fúrií, ženoucích

se do výše, kdež setkávaly se s cyklopy a centimany, kteí s Olympu
v kupli se ítili. Malí táhl Narcissu po širokých lesklých schodech

podle brlení z nžných krajek v železo promnnýcli, pod kandelabry

a lustry, i)odobnými zázraným výkvtm z tropických sad edenu,

dlouhou galerií jako adou vítzných bran, sarovaných ze stucca, zlata

i maleb, jež ve kmitu porzných, skulinami okenic proniklých paprsk
svtla tu a tam jak nžné, prchavé vidiny zahoely. (Pokraování.)
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ednou v i)anié ervencové odpoledne sešel jsem se

s iiéktorvmi znániými vjedné / onéch ctihodných

.starožitiiýcli Imdov, ktei-ó obracejíce se jednou stranou

do úzkých ulic Hradanských, stranou druhou nad

Úvozem do výše strmí, i)oskytujíce rozkošnou vy-

hlídku na Petín s jeho sady jak les hustými, na

údolí, v nómž rmutné vody Vltavy „stnbroi)enné"

zvolna míjejí smsici budov núdhcrných i chatrných,

na tu naši starovkou Prahu, malebné rozloženou \)()

mírných návrších, ztrácejících se v koui a páe
velkého msta. Výklenek sálu, v ntMiiž jsme se nalézali — uební to

síni dítek slepotou stížených — obsahuje okna, opatená rznobarev-

nými skly — smutný to kontrast s tlesným nedostatkem tch, kteí

se zde každodenn scházejí ! Úinek pohledu skrze okna ta na msto,

u nohou našich rozložené, byl mohutný. Jednou zaplanula Praha v rudé

zái mohutného požáru, jenž ani modrojasné oblohy neušetil a píšern
zbarvil bohatou vegetaci i)rotjších zahrad, uvádje nám na mysl záhubu

Sodomy a Gomorrhy ;
podruhé rozložila se po celé krajin kovov mrtvá

žlu, ve které se spousta budov pod námi podobala zakletým zlaceným

mstm života zl)avenýni, o nichž nám v báchorkách bylo vypravováno.

Neobyejn pvabný byl však pohled modrým oknem
;
i)itlumené svtlo

slunce obestelo chrámy, paláce, domy, zahrady pod námi tím nevý-

slovným kouzlem, jež nás jímá v noci svatojanské, pi chladném svitu

luny, v roji modravých par, v nejistot mlhavých rys . . .

„Jsou prý dle uení astronom," prohodil kdosi, „hvzdy ervené,

modré, žluté — slunce obklopená podobn jako slunce naše rojem

obžnic
;
jak asi psobí na obyvatele obžnic tch stálý žár ervené neb

ustaviný chlad modré barvy, ve kterou se jim stájjjí všechny ped-

mty? Jak jinak zbarvený musí býti i jejich duševní život u i)orovnání

s námi, kteí jsme i)onoeni v proudy svtla bezbarvého!" Jiný pronesl

o tom své pochybnosti. „Bude asi ona barva hvzd jen subjektivní klam

pozorovatel ; mn alespo zdají se všechny hvzdy stejné, stíbrné neb

zlaté — o tom, který název je vhodnjší, tžko mi rozhodnouti se; jak

teprve o jiných barvách! Také nezapomínejme, že zjevy nemají obje-

ktivní platnost takovou, abychom tvrditi mohli, že by se na p. hvzda,

pro náš zrak modrá, obyvatelm píslušné obžnice, vjiíiých okolnostech po-

staveným, jinak teba organisovaným, taktéž co modré slunce jeviti musila."

„Zde uvedeny jsou dv námitky proti mínní díve vyslovenému,"

pipomenul jsem, „z nichž první i)ráv tak jest nesprávná, jako druhá

naopak jest odvodnna. A podivnou náhodou jest dkaz pro obojí mé
tvrzení zcela po ruce— to jest," opravil jsem se, „dkaz ten jest nám
tak blízký, jak si jen v rámci kosmických rozmr a pomr
páti mžeme. Zkrátka eeno, naše slunce jest modré: a je-lí
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vóta tato ])ravdivá, odpadá první námitka sama sebou. Z druhé strany

dlužno piznati, že jsme o tom dosud nejmenšílio tušení nemli, a že

také nyní to nejmenší, co by onu vtu stvrzovalo, nei)ozorujeme, z eliož

zcela ve smyslu druhé námitky patrno, že kterýkoli svtooban v ta-

kových okolnostech mže býti postaven, ve kterých se o barv a vlastním

svitu nejdležitjšího profi zdroje svtlového dkladn klame."

Ztží mohl jsem domluviti; ze všech stran sypaly se námitky,

l)rotesty, vota nedvry. „Naše zlaté slunce že by mlo býti modré?"

„To pouhý žert — záliba v paradoxech — snad subtilní zahrávání si

se subjektivností všech dojm — vzejde z toho i)ouliá pe o slova,

co že vlastn nazýváme modrým — " podobné poznámky jsou inny,
jichž konec však bylo kategorické vj^zvání, abych výrok svj odvodnil.

Zaal jsem tedy: „Spektroskopická pozorování — " le tu b3-Ii jsme pe-

rušeni. Musil jsem slíbiti, že výklad svj pi jiné píležitosti podám.

Slibu svému jsem posud nedostál, i myslím, že se závazku svého

nejlépe s])rostím na tomto míst , v nadji, že v šírém kruhu te-

nástva Kvt nemálo bude tch, kteí by také rádi zvdli, pro zlaté

slunko naše náhle se stalo modrým!

II.

Žijeme na dn oceánu vzdušného. Mohutné vlny jeho nevalí se

jen po našich planinách, po stráních našich hor, neutkávají se jen s roz-

eenou hladinou našich jezer a moí ; v závratných výších nad hlavami

našimi, ve výších mených na míle a dosud pesn neurených, dmou
se, valí se, pádí prostorem, smetajíce, sbalujíce ohromné shluky ledových

tyinek, jež co „berušky" vstí zkušenému mnohou zmnu povtrnosti.

A v tomto vratkém živlu, stále pohyblivém, stále vzrušeném, uprosted

vystupujících a srážejících se nad hlavami našimi par — hluboko dole,

na samém dn v nejhustší ásti jeho žijeme my; odtud zíráme do pro-

storu svtového a každá zi)ráva, kterou nám odsud jiaprsek svtlový

nese, dojde nás, prošedši zmítajícími se vrstvami vzdušnými, petlumoená
a zkomolená leckdy až k nepoznání. V povstech a báchorkách dtského
vku mluvil k nám kouzelný život pod vodou, v tom hybném, tkavém
živlu; sklánjíce se nad vlnami jasné hladiny s touhou hledívali jsme

v tajemnou še, z níž k nám tesoucí se lesk na šupinách stíbrolesklé

rybky, neuritý polosvit zelenem se kmitajííú o neznámém zvláštním žití

zprávu dával. I probouzelo se pání v dtském srdci, procházeti se

v kouzelné pod vodou íši — pání, které neutuchlo zvstmi o pokladech,

jaké chová lno moské . . .

Nuže, procházíme se vskutku na dn oceánu, v kouzelné íši, vy-

plnné tkavými svity v hybném živlu lomenými, le zvyk, odvký tento

neiitel vší poesie, setel pvab ze zvláštních zjev, které jsou toho

následkem, a teprve vda inusí opt zmizevší obdiv pilákati neobyej-

uostí výsledk, k nimž rozborem týchž zjev dospívá.

Jak veliký jest rozdíl mezi tím, co vidíme skrze mohutnou, vod-

ními parami prostoupenou vrstvu vzdušnou, a mezi tím, co bychom bez

této vrstvy spatili, o tom bychom se nejlépe pesvdili, kdybychom
.mohli na okamžik stanouti na povrchu msíce, jenž postrádá obalu.
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jílky III naše zcm jest opatena. Co bychom tu vidli? ernjší nad

uliel oldoliu, j)osetou za každé dol)y denní nesetnými hvzdami,
nókolikrát jasnjšími nežli jak je zde sputrujeme; mezi nimi planula by

oimivá deska slunce, které bychom ovšem tváí v tvá hledti nemohli;

le ozbrojivše zrak svj sklem barvy neutrálné, tak abychom skutenou
barvu slunce nezmnili, pozorovali bychom oste omezenou modrou
ilesku, kolem niž by se vznášela slabá, do dálky se ztrácející zá —
slunená to korona. S urážející ostrostí jevila by se nám svtla ])ed-

niét sluncem ozáených; v nejbližším souseds^tvu i)onoeny by byly jiué

l)edmety, svtlu slunenému nepístupné, v Iduboký stín, do nhož by

nevcházel nejslabší záše polostínuiu našim i)()dobný. Pi samém obzoru

jevila by obloha tutéž sytou er jako nad hlavou naší ; žádný ervánek,
žádné pitlumení svtla neoživovalo by krajinu, hory, plán, úskalí —
vše kolem nás, v geometrické jen perspektiv beze vzdušného odstupo-
vání nakupeno jsouc, tížilo by nás dsnou svou l)lízkostí a nelánko-
vitosti.

Že vše, co kolem sel)e vidíme, všechna ta mkkost kontur a pla-

stinost, jež nám iní pvabnou a draliou tvá matiky naší Zem,
zcela jest jinaké, toho zásluha hlavní písluší naší atmosfée. Ona kouzlí

ped zrakoma našima tak mnohý krásný klam, ona mní sice, ale tím

práv zjemuje a v pvab ladí píkré vztahy pozemního života s po-

všechným životem kosmickým; a jestliže písná vda, rozbírajíc kouzla

ta pitevním svým nožíkem, na chvíli nám je ruší —- na vždy nám je

zniit nedovede a rádi oddáme se dojmm a náladám rozkošného vý-

chodu slunce, byt; bychom již nevili, že ržoprstá Kos ped Heliem

otevírá brány nebes. Táž písná, neúprosná veda však, která z jedné

strany o mnoho nás olupuje, štde náhradu nám skytá v jiném vzhledu;

nekonená rozmanitost zjev a vzájemná jich zákonitost, prozrazující

se tím jednotnost hmotného žití ])írodního, stává se myslícímu duchu

zdrojem nejen osamocených požitk esthetických, nýbrž nejhlul)šího uspo-

kojení vniterného, na poznání této jednotnosti založeného. A zá téhož

poznání vniká odrazem též do chmur duševní rozervanosti a nesjedno-

cenosti naší, rozplašuje mlhy, jež, kladouce se mezi nás, zoufalý pocit

osamocenosti v nás budí a v náru pcssimisniu nás ženou ; ona napluje
nás blahým pocitem souvislosti se vznešenjším celkem, ])robouzejíc v nás

tušení, že i vniterný náš život není jako kámen cestou pohozený, nýbrž

ratolístkou na strom vniterného života pírody . . .

Le proud výkladu daleko nás vzdálil vlastního pedmtu našeho—
laskavý tená odpustí, že co na srdci bezdky i v péro splynulo. Vrame
se opt — na dno oceánu vzdušného. Že tento náš pobyt výklad toho,

co v pírod pozorujeme, mnohem více znesnaduje, než nám pipadá,

zvyklým té, a tak dím, lokální barv, která se — ve smyslu doslovném
i ve smyslu obrazném —- klade na všechny pedmty kolem nás, toho

píklad rovnž tak pádný jak jednoduchý v následujícím se nám jeví.

Každý ví, že obloha nad hlavami našimi nám nepipadá jako vysoká

bá, mající tvar polokoule, nýbrž jako pomrn nízká sploštná klenba,

tak že k pat její u obzoru mnohem dále se nám býti zdá, nežli

k vrcholku nad hlavou. V em píina tohoto zjevu, s kterým souvisí

<lruliý nemén i)ekvapující, že totiž pi obzoru slunce a msíc mnohem
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vtšími se 1)\ ti zdají nežli ve znané výši. I pemýšlí lidstvo — to jest,

ona ást lidstva, která v pemýšlení o podol)nýfh vcech si libuje —
již as 2000 let o zvláštním úkazu tom, a podivno : posud nebyla pí-

ina jeho na jisto i)ostavena. O tom však nelze i»ochybovati, že hlavní

píinou — byt i teba nepímo psobící — jest obklopující nás vzduch.

Již v starovku domnívali se Strabo a Ptolemaeus, že úkaz

zmínný spsoben jest reflexí ili lomem svtla ve vzduchu, aniž by

však jasno bylo, jak tento lom mže za následek míti ono zdání.

() i)odrobnjší, však nezdaený výklad ve smru tom pokusil se arabský

(»])tik Alhazen vykládaje, že vodní páry seslabují paprsky svtlové pi
ol)Z()ru a (tím '?) zdánliv prmr tles nebeských zvtšují. To výklad té

jedné stránky. Druhou stránku, totiž zdánlivý tvar klenby nebeské, \y-

svtluje Alhazen (a po nm mezi jinými i slavný Kepler) geometrickou

úvahou. Rovina tená, k zemi položená, odetíná od soustedné se zemí

sférické nebeskoule ást menší než jest polokoule, úsek kulový, k jehož

vrcholku ovšem blíže se nám zdá nežli ke kraji pi obzoru. Descartes

vystoupil s výkladem, asto — i nyní ješt — po nm opakovaným, že

obzor a tlesa i)i nm proto se nám vzdálenjšími, tato tudíž i (pi

stejném pi-mi'u úhlovém) vtšími býti zdají, ponvadž mezi námi a mezi

nimi více pedmt se nalézá, dle kterých znanjší jejich vzdálenost

poznáváme, kdežto nám k posouzení vzdálenosti ve vtších výších takové

kontroly se nedostává.

Že žádný z tchto výklad nedostauje, jeví se zetelné pi bližším

jich ohledání. Y novjší dob poukázáno bylo k zajímavému faktu, že

vbec pedmty ve smru vodorovném pozorované vtšími se býti zdají

nežli ve smru svislém (v. „Kvty", r. VIL, druhé pololetí, str. 501.).

Faktum to mže míti píiny fysiologické neb i psychické. Co se tchto

týe, budiž poukázáno k okolnosti, která byvši dosud pehlednuta, pece
s úkazem námi probíraným tsn souvisí. Oblaka nad námi se vznášející

ukládají se obyejn ve vrstvu v jisté stejné výši ve vzduchu roze-

stenou a s povrchem zem vodorovnou. Ve vtším rozsahu tvoí vi-stva ta

patrn sférický obal (vlastn ást sférického obalu, ponvadž ovšem

nikdy celou zemi neobklopuje). Dívajíce se ve smru obzoru, odetínáme

z této sférické vrstvy (podobn jako jsme pi výkladu Alhazeuov byli

seznali) hoejší úsek, v nmž ovšem oblaka nad hlavami našimi umístná
bližší nám jsou nežli oblaka i)i obzoru. I není-liž možno, že majíce

velmi asto tento úkaz, vzdušnou perspektivou ješt sesílený ped oima,
nabýváme ])ezdn jakéhos nesprávného, sul)jektivního mítka ve vci
té, kladouce mimovoln i)edmty ve smru vodorovném do vtší vzdále-

nosti nežli ve smru svislém, a zvykajíce si spatovati klenbu nebeskou
i tehdy, když jest modrá a oblak zbavena, v tom tvaru, v jaký nám
ji nejastji oblaka piodívají?

Budiž tomu jakkoli — chtl jsem jen jjádným píkladem doložiti,

j k složitými jeví se asto úkazy zdánliv velmi jednoduché, jakým na-

mnoze neobjasnným klamm jsme podrobeni, dívajíce se pímo a bez

l)odezení do svta. A dkaz ten se mi tušíju i)odail — i dovedl jsem
snad vzbuditi v laskavém tenái podezení, že není vše ve svt takové,

jak mu oi jeho bezprostedn zvstují. I naleznou snad dvody, jež

nyní pro odvážné tvrzení své, že slunce jest modré, uvádti ponu, vtší
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pozornosti, a možnost, že jako se klameme v mnohém jiném, hustým

tím obalem i oparem vzdušným na svct se dívajíce, tak i v barv slunce

klamati jsme se mohli, tato možnost nebude na samém prahu odmítána,

což by se jí jinak velmi snadno i)ihoditi mohlo.

III.

S. P. Langley, professor v Allegheny v Pennsylvanii, první vyslovil

domnnku, že barva slunce skutená podstatn 'se liší od té, kterou zde

na povrchu zem pozorujeme a bílou nazýváme. „Má pozornost" — tak

vypravuje v pednášce, uveejnné v Nature, sv. XXXII., z níž astji

ješt budeme erpati — „byla ve smr naznaený ped mnoha lety již

obrácena, když jsem mil teplo a svtlo, vycházející z rzných ástí

desky slunené. Jest známo, že slunce má atmosféru svou, která umír-

íiuje žár jeho a zabavujíc jisté druhy záení i propouštjíc jiné, spv^so-

huje spektrálné áry, jež nám jsou všem známy. Studujeme tyto áry
obyejn ve spojení s absorbujícími parami natria, železa atd., jež je

též spsobují; než pozornost moje byla hlavn obrácena ke skupinám

absorpce (t. j. k místm, kde absorpce zvlášt vyniká) a k barv jimi

spsobené i nalezl jsem, že vlastní tleso slunce jest syt modré a že

by vyzaovalo svtlo modré, kdyby nebylo této zdánliv bezbarvé atmo-

sféry slunené, která vskutku má úlohu erveného závoje, propouštjícího

nco málo modré barvy ve stedu desky slunené tam, kde jest nej-

tením, a zbarvujícího kraj do ervena, tak že se jeví sted slunce,

pozorn-li jej zkoumáme, bled akvamarinovým a kraj granátovým.

Úinek ten nalezl jsem tak závažným, že kdyby tato tém neviditelná

slunená atmosféra jen o tetí díl byla zmenšena, teplota ostrov Brit-

ských by vystoupila nad teplotu horkého pásma; a tato okolnost obi-á-

tila pozornost mou k velké praktické dležitosti studia úink vlastní

naší, zemské atmosféry na záení slunce, a ku pravdpodobnosti, že by

náš vlastní vzduch mohl též a nezávisle na psobení slunené atmosféry

slunce v skutku modré i)romniti v slunce zdánliv bílé. My nyní vskutku

víme, a nedomníváme se pouze, porovnáváním atmosféry slunené tam,

kde jest nejširší, a tam, kde jest nejtení, že atmosféra zdánliv bez-

1)arvá podobný úinek míti mže, a obdobná pozorování, jež jsem konal

po mnohá léta, dosvdila, že pod(d)n psobí i atmosféra naší planety,

tento zdánliv tak istý vzduch."

K objasnní pro toho, jemuž nejsou výsledky spektrálného roz-

boru známy, pipomínám toto: Padají-li paprsky slunené skulinou na

jeden neb více hranol trojbokých, vhodn uspoádaných, a zachytíme-li

dalekohledem svazek paprsk, z posledního hranolu vystupující, vidíme

v dalekohledu pásmo duhových barev (jehož ovšem najednou pehlížíme

obyejn jen ást) a v pasme tom adu pruh ili ar tmavých, kolmých

na smr pásma. Tchto t. zv. Fraunhoíferových ar napoítáno v celém

pásmu od ervené k tialové barv na tisíce, i poznáno, že píinu mají

v absorpci svtla, zpsobené v atmosfée slunené. Dobe pirovnává

Langley spektrum bílého svtla ped absorpcí s armádou, rozclelenou

v etné pluky, z nichž každá má svou uniformu, jedna ervenou, jedna

zelenou, jedna modrou atd. Voj tento postupuje ku pedu, vydán vra-
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žcdiu' stelbo, kterouž ady jeho ídnou, ale tak, že jisté barvy zvláš

jsou vzaty nepítelem na mušku, zejména barvy modré. Pi postupu

tudíž pluky ervené menších ztrát doznávají nežli pluky modré. Tém
veškera absorpce jest takto vybíravá ili selektivní, a to asto podivu-

hodným si)sobem, takže asto, jakol)y uvdomle, vybírá jisté paprsky

a nií práv jen urité setniny v pluku, ano jen i jednotlivé ety v set-

niiulch.

Bylo jtoznáno a s velkou i)odrobností vyšeteno, že takovouto ab-

sorpci zi)sobují rozžhavené páry kov (všeobecnji všechny prvky ve

tvaru vzdušin), prochází-li jimi svtlo, pevyšující intensitou svou žár

tchto par. Z toho dále souzeno, že ve slunené atmosfée rozžhavené

páry natria, železa a mnohých jiných kov se nalézají, a že jimi práv

zmínná již absorpce jest ziisobena. Langley obrátil však i»ozornost

svou k hustot, s jakou se ony áry ve spektru sluneném na rzných

místech vyskytují. Poznal, že je jich mnohem více na modrém konci

sjjektra než na erveném, a z toho soudil: kdyby jich nebylo, kdyby

alisorpce svtla jádrem slunením vyzáeného v atmosfée jeho se ne-

udala neb i jen zmírnna byla, nobj-ly -by v té smsi barev, které nyní

v barvu bílou se skládají, i)evahu barvy modrá a fialová a výsledek

smsi byl by barva rozhodn modrá.

Tedy: jádro slunce jest modré, ale slunce samo obklopeno

jn^zraným obalem barvy ržové, a tím se modrý slunce svit snad tlumí

pro každého pozorovatele, at jest kdekoli ve svt, tehas i na msíci,

v barvu bílou. Tak bychom as soudili; le Langley rozumuje dále:

snad i onen ervený slunce závoj nestaí k úplnému pemnní modrého

svtla sluneního, snad by pece slunce jevilo se modrým nám, kdyby

se mezi n a nás nekladl závoj druhý, totiž atmosféra naše, která za-

jisté také vliv má na paprsky svtlové, pi"ocházející skrze ni.

Položiv si tuto otázku, pistoupil i k jejímu ešení. Ale budiž

Jined z pedu povdno, že ešení to mnohem jest nesnadnjší, nežli

ešení té otázky, která se týe atmosféry slunené. To se ovšem mno-

hému bude zdáti podivným ; ale již tomu tak, že nejbližší vci asto

nám bývají mén pístupny nežli vci vzdálené. V tomto jiípad jest

ostatn píina jednoduchá. Vliv rozžhavených ústedí, na p. kovových

par, na procházející jimi svtlo jeví se, jak již eeno bylo, tím, že na

uritých, oste omezených místech spektra svtlového nastává absorpce,

jevící se ostrou árou neb alespo zetelným tmavjším nežli okolí

pruhem. Podobný vliv nemají ústedí chladná, nevyzaující svtlo vidi-

telné, než jen tmavé paprsky teplové, o jichž existenci se jen jemnými
pístroji te])lomrnými pesvditi mžeme. Ústedí taková pohlcují pa-

l)rsky všeho druhu v míe nestejné, ale málokdy tak znané, aby vznikl

zetelný pruh tmavý na uritém míst vidma. Absorpce toho druhu

mže se rozložiti nepozorovan, le v míe velmi nestejné na rzné
ásti celého spektra a úpln nás klamati co do výsledku. Mysleme si,

že by ostré tmavé áry, ve spektru sluneném pozorované a parami roz-

žhavenými na povrchu slunce zpsobené, rozloženy byly vždy po nej-

liližším sousedstvu svém spsobem co možná stejnomrným. Místo nich

nastalo by oslabení svtla sluneního, nestejné na rzných místech

spektra, námi však netušené ; viilli bychom nepetržité pásmo barev od
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erveno k fialové, a žádným spsohcm nemohli hycliom se [n-esvéditi,

ano ani bychom na otázku podobnou nepipadli zda-li, pravé svtlo jádra

sluneného se niéní psobením ehosi, co kolem slunce jsouc rozloženo,

paprsky svétlové rzných kvalit nestejné zacliycuje.

V podobné situaci nalézáme se vi možnému vlivu atmosféry

zemské na svtlo slunce. Jen že v pípade tom: pcdné tušiti již

mžeme vliv podobný, poznavše, že v jiné, v slunené atmosfée absorpce

svtla skutené nastává ; z a d r u h é i prostedek máme, jímž se o vlivu

tom pi naší atmosfée pesvditi mžeme, i)r(rstedck, kterého jsme

v jinýcii itípadech toho druhu zbaveni. A prostedek ten? Staí po-

zorovati svtlo slunené jednou zde na dne oceánu vzdušného, a po-

druhé, by i ne na hladin jeho, kam ovšem živá bytost nepronikne,

alespo vysoko nade dnem, na horách znané výše, kde vzduch již velmi

jest ídký. Tam v tch výších odpadá vliv ne sice vzduchu veškerého,

než alespo nejhustší, tudíž i nejdležitjší vrstvy jeho pi zemi polo-

žené. Porovnáme-li výsledky jtozorování na jednom i druhém míst,

a vyskytnou-li se rozdíly, ])ade to zjevným dkazem vlivu naší atmosféry.

Rozdíly takové nel)udeme však dle toho, co eeno již bylo, oe-
Ivávati v tom smru, že by snad njaké tmavé áry ve spektru, zde

dole pozoi"ované, nahoe zmizely neb znan oslabeny byly. ásten
takový rozdíl se vyskytuje a byl též i pozorován, jiným však spsobem.
Poznáno totiž, že jisté tmavé áry vidma sluneného tím jsou zetelnjší

a silnjší, ím blíže se slunce nalézá pi obzoru, ím mohutnjší jest

tedy vi'stva vzduchu, kterou paprsky slunení jjrocliázejí. Poznáno však

dále též, že tento rozdíl nepadá na vrub vzduchu samého, nýbrž sp-
soben jest vodními parami ve vzduchu obsaženými, pi'Oež i ony áry
vodními šlovou.

Zkoumání vlivu vzduchu samého bylo by podobnou cestou sice

možné, a také svdí ranní i veerní ervánky, rud vycházející neb

zapadající slunce bezprostedn tomu, že mocnjší vrstvy vzduchu pa-

prsky modré u vtší míe zachycují a tudíž ve smsici l)arev propu-

štných ervené barv pevahu zjednávají. Le ku jíesnému vyšetení

té otázky methoda tak jednoduchá nevystaí; nezbývá nic jiného než

povznésti se nad hladinu moskou co možná vysoko. K tomu se tedy

Langley odhodlal.

Ale to nebylo vše ; dležitjší ješt úlohou bylo, nalézti pístroje,

jimiž by sebe menší rozdíly záící energie slunené posouditi se mohly.

Fotometrické metliody, jimiž se v i)oslední ad pece vždy jen odhaduje

psobení paprsk na zrak náš, tím mén zde dostaovaly, ano nejvíce

o to šlo, miti energii paprsk neviditelných, teplových. Podnikaje tak

rozsáhlou práci, neobmezil se Langley jen na tu ást celé úlohy, o které

práv e byla; chtl dkladn prozkoumati celé spektrum slunené
i v ásti jeho viditelné, od ervené barvy k íialové se táhnoucí, i v ásti

jeho neviditelné, dílem ped ervenou, dílem za fialovou barvou polo-

žené. Ne že by podobné prozkoumání bylo novým, ale pohlcování pa-

prsk viditelných i neviditelnýcii ve vzduchu nebylo dosud náležit pro-

studováno.

Ke studiím toho druhu, kde totiž jde o mení velmi malých

množství tepla (záivé energie), osvdil se nejvhodnjším prostedkem
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tlienuickv lánek, spojený s galvanomctreni (multiplikátorem) ; otepluje-li

se za vlivu záícího tepla na jednom konci, vzniká v nm elektrický

proud, který se psobením na jolilici ^alvanometru nejen prozrazuje,

nýbrž i miti dá. Má-li takový lánek tvar úzkého pruhu, který m-
žeme umístiti po sob na rzných místech spektra, lze spsobem tím

intensitu záení na týchž místech miti, tudíž i spolu porovnávati.

Takový thermický lánek pevyšuje citlivostí teplomr snad tisíc-

kráte; Langley shledal však pece, že k jeho úelm nedosti jest cit-

livým. Ohlížel se po jemnjších i)rostedcích, a po mnohých pokusech

sestrojil bolometr (paprskomr), založený na té okolnosti, že oteple-

ným vodiem (drátem) jjrochází slabší elektrický proud nežli studeným,

jinými slovy, že se vodivost vodi (kov) oteplením zmenšuje. My-
šlenka jednoduchá, provedení však nad míru nesnadné; ukázalo se na

p., že k dosažení potebné citlivosti jest potebí vzíti vlákno kovové,

jichž 2000—20000 vedle sebe položených vypluje teprve šíku jednoho

palce.

Konen b^d Langley hotov s píiiravanii; šlo nyní o to, vyhledati

vhodnou horu, aby u paty a na vrcholu jejím pozorování konána býti

mohla, tedy horu nejen dostaten vysokou, aby znanjší ást atmo-

sféry pi pozorování na vrchu byla vylouena, nýbrž i dosti píkrou,

aby stanice dolejší byla co možná pod stanicí hoejší. Bylo však i nutno

zaíditi se na hoejší stanici na nkolik nedl, postarati se tam o pí-

steší, zejména pak vyhledati takovou horu, kde byla dostatená záruka

jasné, mrany nepokrji^é oblohy. Nebylo snadno, vyhovti tolika pod-

mínkám. Le nechme již Langleye samého vyprávti o odvážné té vý-

prav vdecké. . (Pokraování.)

Sny a pravdy.

Dozvuk k Velehradské slavnosti.

Napsala Marie ervinková-Riegrova.

'^^ ak dusné je ovzduší v železniním voze za parného
dne ervencového ! Vlak letí úrodnou Hanou, avšak ani

^, rozkošný pohled na žírnou rovinu, na vlnící se moe
dozrálého osení nepivábí mne k oknu. Jest mi, jakoby
ten horký vzduch, pesycený prachem, naléhal na má
víka olovnou tíží — a pro neutéci se z nepíjemné
skutenosti v objetí konejšivého spánku? Ukolébá
nás ve svém náruí, a soudruh jeho sen kráí mu
v patách, plíží se tiše, po špikácli — neslyšíte, kdy
vstoupí . . .

Jak mnoho jest vcí na svt, kteréž nezdají se
míti žádného uritého poátku — ale mají velmi uritý konec! Sen
má kídla tužeb lidských, nezná prostoru ani asu, letí, unáší nás, ne-
jasné pedstavy rozptylují se jako mlhy a krásný obraz zjevuje se ped
námi — hle, jak brzy jsme u cíle svých tužeb a pání!
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Vskutku, ueuiýlíiu se — jsem u cíle své cesty — na Velehrade.

Zá.stui)y lidstva tísní se kol svatyn — jak pestrý to pohled! 15ratí

Sokolové s horlivostí plní svj ixnVidací úkol, ady zpeváckých spolk

ze všech konin vlasti sestupují se v mohutný sho, dále adí se ne-

l>ehledné davy úastník slavnosti. Jak mnohé tu /námé tváe z ech!

Kývají si z dálky, pozdravují se radostné, tam opét jiní pistupují

k bratím Polákm, odným malebným krojem svým, a tito v nadšený

pozdrav mávají svými konfederatkami. Statní Moravané ve kroji slo-

váckém a lianáckém svdomité plní povinnosti hostitel a vítají nové

píchozí.

Te pišli Slovinci a za nimi zástup muž v jilioslovanském kroji

— v jich ele knz biskup, ped nímž každá hlava se s úctou uklání

a jehož jméno každý šeptá s pohnutím.

Zastavili se ped svatyní — ekají ješt . . . Napnutí ovládlo zá-

stupem, až náhle radostný šepot rozlehl se kolem jako šum moe:
„Tak z daleka a i)išli pece!" ílada muž erné odných, s dlouhým

vousem, vstupuje do svatyn, za nimi pak ostatní. Nemohu utišiti boui

v adrech svých, slzy pohnutí zalily mi zrak . . . Jaké to zvuky za-

znívají ke mn z chrámu ? Musím se tam prodrati — hle, tam u osv-

tleného oltáe vzývá se Bh hlaholcm slovanským a pítomní jedním hlasem

zi)ívaji hymnu velebnou

:

Methode, Cyrille, bratrským sblížením

požehnej Slovanstvu svatý Váš duch!

K Vaší nech modlitb láskou a smíením
srdce náiu naplní Hospodin Bh

!

Paprsky slunení derou se barevnými skly oken a skvlá jich záe
zdá se jakoby oživovala nn-amorové sochy ve stedu svatyn. Tak vážn
a nehybn stojí zde ty dv bílé i)Ostavy, a pece jich tváí i)olirává

líbezný úsmv ze sluneních svit. Nemohu zrak svj od nich odvrátiti,

zdá se mi, že rozumím tomu úsmvu! Je to úsmv dobrého otce, jenž

rozhlíží se kolem: „Tedy pece, mé dti, vidím vás pohromad!" Ano,

jest ješt nco ve svt, co shromážditi nás mže všechny v jednom

stánku ke spolené poct, spolené modlitb a spolené radosti

!

' Uchvátil mne nevýslovný pocit radosti, má duše je jako spita

kouzlem, chci plakati a jásati, dici i>ipojiti svj hlas k velebnému

zpvu zvuícímu kolem, avšak nemohu ze stísnné hrudi vypraviti

zvuku, až konen. .. podivný hlas vydral se mi z ader a vzimdil

mne . . .

Sedím na ujnášených sedadlech vagónu. Vná škoda — bylo to

píliš krásné pro skutenost ! Kéž mohu kouzlo snu ješt jednou i)ivo-

lati na svá víka . . . Ne, není možno. Ve vagón ozývá se hluný hovor

nkolika muž — rozhlížím se kolem — vidím milé tváe známých.

Pozdravujeme se, podáváme si pátelsky ruce. Pibylo nkolik spolu-

cestujících na Velehrad. Jsme tu z ech dva, nkolik Moravan a jeden

poutník ze Slezska.

„Tedy skuten? Na Velehrad?" táže se mj soudruh.

„Na Velehrad, z Horní Lužice, — deset jich jede," zní odpov.
„U nás ve Slezsku," vmísil se do hovoru tetí, „pou byla za-
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kázána, ale i>ece se nás nkolik na cestu vydalo. Vž{l} jsme již dávno

toužili spatiti vás a posilniti se pohledem na šastnjší bratry. A mno-

holi vás jede z ech a z Prahy?"

Jsem v nesnázích ])n této otázce. „Z Cech? ... Z Prahy — . . .

Nevím v skutku. Jsme tu dva, jak vidíte. Ostatn, je vám pece známo,

že poutniky vlak byl zmaen, zakázán . . . Epidemie ..."

„V novinách? A u vás se jí bojíte? — Tak tedy opt jedna

radost pokalena! Zvláštní vlak ovšem mže být zakázán, ale kdož smí

se plésti do svobodné vle jednotlivc? Já doufal pece, že se echové
odstrašiti nedají."

Nesnáze inne pojaly, odpov nechtla mi se rt, když tu Moravan

l)erušil trai)né mlení.

„Ejtidemie!" pravil s nevolí. „Jsem pece z tamní krajiny, musel

bych nco o tom vdt! A tu najednou z nieho nic jednoho krásného

rána teme na plakátech, nalepených na rozích, že je u nás epidemie.

Muozí se polekali, vyptávali a shánli se po nemocných ..."

„Což skuten u vás nebylo epidemie a nestonali snad nkteí ..."

„Jakž by nestonali, stonali též. V Uherském Hradišti sice nikdo,

na Velehrad dva, v okolních vesnicích sem a tam nkdo se roznemohl

na tu neb onu nemoc—

"

„A tyfus? A neštovice?"

„Vyskj^tl se njaký sporadický i)ípad práv tak jako v minulých

letech, nic více."

„A proto musela se naše krásná slavnost pokazit, na kterou jsme

se všickni tak ze srdce tšili!" povzdechl si jiný ze pítomných Mo-
ravan.

„Jsme my Slované pece jen nešastni, toužíme-li po nem, nikdy

se nám to nevydaí. Patrno, že nám nebe nepeje!"

Cit spravedlnosti mne pinutil zastati se nespravedliv naknutého
nebe. „Nebe že nám je nepíznivo ! Kdo žil nkolik rok v echách,
musí uznati irou lichost této pomluvy. Máme u nás každý týden nej-

mén pl tuctu národních slavností; není to vru snadnou úlohou pro

shovívavé nebe , aby vyhovlo všem tužbám rozilených poadatel.
A pece, — nebe iní co mže, a kdyby se den ped tím jen lilo

z erných oblak, pes noc krové andlští vymetou oblohu, a ráno je

nebe tak modré — tak modré — jako pravá slavnostní drajierie a jen

bílé lehounké obláky poletují po nm, aby za nimi andílkové mohli se

potají tšiti pohledem na ples pozemských dtí."

Nkteí smáli se tak horlivému obhajování naeného nebe, ale

jeden podotkl vážn : „Bu jak bu, tentokráte nám štstí nepálo.

Velehradská slavnost je zkažena. Ovšem že stále každého dne nespo-

etní tisícové zbožného pinitnictva z rzných kraj INIoravy pibývají na
Velehrad. Putují z daleka, mnozí z nich pšky, nkteí tém celou

noc stráví v peplnném kostele, jiní nocují v chodbách u kostela nebo
dokonce pod širým nebem. Což tm chudákm uškodí epidemie! Ale
my doufali, že uvítáme také hosty vzdálenjší, že i)ohostíme na Morav
drahé bratry slovanské ze všech konin, že opt jednou stiskneme si

ruce a oživíme styky vzájemné. Zatím však picházela z rzných stran

jedna Jobova zvs za druhou."
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„A je to iinivda," táži se, „že díve také Rusové pijíti obmýšleli
?"

.,Aiio," odpovídá mi i)i-ítomný knz moravský. „Byla nadje, že

])ijdou. Mluvilo se též o tom, že by jim mohlo býti dovoleno ísti

na Velehrade mši slovanskou podle svého ritu. Dovolení toho, tuším,

by se bylo dosáhlo. Ale v tom náhle — vyskytly se v i)ruských a né-

met-kých noviiiáfli zprávy, že Poláci chystají se k politickým demon-
stracím protiruským na Yelcliradé. Kázem se smýšlení Rus obrátilo

;

i ona strana mezi nimi, kteráž naklonna byla k pouti na Velehrad,

zmnila své úmysly. Prohlásili, že budou slavnost svou odbývati doma.
Slyším, že se jim prý i)salo a vysvtlovalo, aby se nedali zastrašit

planým pokikem novin nmeckých — kdyby i vskutku nkteí Poláci

liyli se chystali k ]»0(lobným demonstracem, nebyli bychom to mohli

pril)ustit. Aby snad kazatelé nkteí nemohli zabrousiti do politických

a jiolemických narážek, bylo ustanoveno, že kazatelé budou jmenováni
a kázání censurováua. Vše to bylo marno. Rusové odekli své úastenství

a nepestávali od té chvíle pokládati slavnost Veleliradskou za demon-
straci polskou nebo ímsko-katolickou jim nepátelskou a namíenou
jn-oti svtu ruskému a církvi východní.

•*

„Ano i o Velehrad co hrobu a psobišti sv. Methoda pronášeny

uené pochybnosti, aby dosvdena byla bezdvodnost pouti Velehradské,"

podotkl jeden z pítomných.

„Muže," pravil jiný, „takto pou Rus byla zmaena. My ješt
<e tšili, že pijdou všichni Slované rakouští. Štrossmayer se chystal

na Velehrad s Chorvaty a Slovinci, z ech a z Polska byly ohlášeny

vlaky s etnými úastníky — a tu náhle ozve se opt v nmeckých
a pruských i maarských novinácli i)okik o epidemii. Vlak z Prahy
zakázán, ze Slezska zakázán, z Halie zakázán — z Poznan —

"

„Z Poznan," pravím živ, „doufám že pece pijdou. V tchto
dnech i)inesly noviny podrobné zprávy o poutníkem vlaku na Vele-

hrad, a dosud nic nebylo odvoláno."

„To jste patrn dnešní listy ješt neetli? Zde jsou, pette si

je! Pruská vláda ze zdravotních ohled — k vli epidemii zakázala

pou z Poznan na Velehrad."

„Skuten! Zde to stojí. — — Kdož Ijy si byl pomyslil, jak

peliví jsou v Prusku o zdi"aví polských poddaných!"
Podivné myšlénky kížily se mi hlavou. Tak roztíštil se poslední

zbytek všeslovanské pouti ! Mohu se rozhlédnouti kolem sebe — nkolik
Lužian a malá spolenost, již zde vidím, to vše, co zbylo ve sku-

tenosti z mého krásného, pekrásného snu!

V tom vlak se zastavil. Pibyl nám nový soudruh. Uvítali jsme
jej s jásotem, — byl to známý z daleka, Rus. Tedy pece nkdo ze

slovanského východu pichází slaviti s námi slovanský svátek! „Jedete

na Velehrad?" voláme jedním hlasem.

Podíval se na nás udiven. „Xa Velehrad? Což bych tam dlal.

My jsme si svou slavnost již odliyli."

Nastala chvíle mlení. „A pro,"* pravím, „nechcete oslavovati

apoštoly slovanské v tch místech, kde oni žili a psobili?"

„My slavíme je v tch místech, kde psobnost jejich mla sku-

tené výsledky, a to je v Rusku a nikoli zde."
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„Jakže? U nás že i)sobnost sv. Cyrilla a Methodéje ueinla

výsledk? Nejsme snad kesan)'?"

„To jste, ale tmi byste byli i bez svatého Cyrilla a Methodje."

„Ale dovolte, v tom je veliký rozdíl! Byli bychom se stali ke-
sany, ano, možná dokonce že takovými, jako naši bratí Slované po-

labští ! Ale za to, že stavše se kesany, nepestali jsme býti Slovany,

za to dekujeme sv. Cyrillu a Methodeji. My více než vy jim dkujeme,
nebo vy i bez svatého Cyrilla a Methodje byli byste zstali Slovany,

a proto u nás, na posvátném Velehrad, má se slaviti psobení slovan-

ských apoštol!"

Zstal mi dlužen odpov. Ostatní pítomní vmísili se do hovoru,

který ím dále tím živjším se stával. Vy2)rávli jsme o národních po-

mrech našich, o zmaené pouti Velehradské — soudruh náš Rus ve

spolenosti naší zdálo se jakoby zvolna roztával, probudila se v nem
chu pidružiti se k nám a putovati s námi na Velehrad. Avšak —
náhle se zarazil. „Mžete mne ujistit," tázal se, „že se tam nesejdu

s žádným Polákem?"
„Vždy pece víte, že vlaky jsou zakázány, Poláci nepijdou."

„Ale jednotlivci by pece pijíti mohli?"

„Jednotlivci ovšem, ti mohou pijíti vždycky."

„To si pamatujte — kde je Polák, tam nemže nikdy býti Rus."

Rozlouil se s námi, opustil nás.

Zabolelo mne u srdce. Bylo mi, jakoby podruhé drsné dotknutí

skutenosti probouzelo mne z blahého snní, podruhé bolestný osten

zklamání rozrýval mi duši.

Tak vypadá tvá skutenost, ó Slovanstvo ! Zdaž nikdy nesplní se

krásné vidiny, jichž kouzlo ped chvílí mne blažilo, zdaž nikdy neuzím
onen živoucí úsmch na tvái mrtvých soch, o nmž se mi snilo, zdaž

nikdy neuvidím roztroušené dti jedné rodiny shromáždné pospolu

a nikdy neuslyším jedním hlasem z million hrdel zníti velebnou hymnu

:

Methode — Cyrille — láskou a smíením
požehnej Slovanstvu svatý váš duch

!

O sny a pravdy! Zdaž nebe dalo nám krásné sny jen proto, aby

tím tesknjší a bezútšnjší zdála se nám skutenost?
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Jar. Vrchlický;

Z cesty po severu.

Básn Jar. Vrchlického.

(Své žen)

I.

.i.l-í3o Jízda v noci.

Jl^jl' úl jako bleskem v obzor, jenž se stmíval,

i"í<^á'f" kraj na oliroinnou fresku spKval zraku

^^h- a mrana byla rovna stádu drak,

^!l^ jež shánti v tlum vichr neumdlíval.

Hl
'

y-^ Les na levo v ze jednotvárnou splýval

a jak jsem vj-hled z letícího vlaku,

byl msíc roven stelenému ptáku,

jenž v trysku, v krvi do mraen se skrýval.

A nudou pemožen jsem zavel oi
a mn se zdálo, že se vesmír toí,

jsa žalá, odkud vze, lovk, útek,

že náhle hroutí se a padá, tíští —
že kol se slzy, krev a mozek blýští —
a v duiši mou pa nekonený smutek.

II.

Na Yykopaniny z Olympie.

Kde i'uka, která tesala vás v kámen,

ó kolossy, ó zasyi)aný svte!

Syn doby mdlé ped vámi stojím zmámen,

zím na obrovské údy rozptýlené,

kde ješt v troskách síla dávná kvte
a studu nacli mi v. bledé líce žene.

Tu Ares v boj hmí, tamo Zeva kštice

se vznáší v troskách -ijáží, noh a rukou,

tam rozeznávám liýka šij, tam lvice,

jak zatínají v plece muž zuby,

tam zbytky rukou v kamenný štít tlukou,

tam kotou tl se ítí do záhuby.

A jinde zlomky trup jen a i)áží,

jen obi s rozbitými oblieji.
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Ó sílo zol)razeiiá, kdo té zváží,

tól rozvoji ve plné, mužné kráse,

ó zmti úd v fantastickém reji!

ó v zlomcích velký, olympický kvase!

Vzdor, touha výš a velkost v každém vzmachu,

a obi to, jenž chtjí nebe ztéci,

se ku 01ymi)U i)rahu hrnou z prachu,

zkad Niké jásající z ruky Otci

se snesla, by je s pokoenou plecí

v ráz pohrobila v Erebu a noci

;

A kolem chrámu nekoneným vlyscm

jste vlnily se, zlomky epopeje,

vždy mluvily jste každikým svým rysem

jen k svobodnému, velikému lidu,

jenž pate v závratné ty velké déje

žil pirozen v síle, v božském klidu.

Ó velké básn kamenné vy sloky,

j)od rukou neznámého Hesioda

zde pro vždy vypuelé! asu kroky

vás mohly zdejjtat — ale nezkrušily,

a stejn jako Alcaiova óda

váš velký rhytmus svtem hmí pln síly.

Te v lad vás kupí ruka trpaslií,

rod obr rovná školská moudrost suchá,

le krásy zárodek, jenž ve vás klíí,

se nedá spoutat v pravidelné celky,

ba z balvan té smsi síla ducha

lip hovoí a obrovský vzlet velký.

.lá neclici žalovat, že vk mj malý.

Však ptát se musím, po vichici vk
co bychom píští dob odkázali V

co v rumu mést, jež píští doba zryje,

se hovoiti bude o lovku,
kde bude síla naše, poesie?

Tak opustil jsem vás, ó velké trosky,

v své duši maje Hellady sen rosný

ten velký život, svobodný a božský;

však odpov mi rázem dsná znla,

když s hrzou zel jsem oloupen své o sny

s Mont Valérien uloui)ená dla.

v Berlin dne 10. zái IS85.
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III.

Na Iiíineburské stepi.

Step se táhne, step se táhne do daleka,

hezdná, dlouhá, zdá se ekat na lovka.

Jak bod on se mihne na kraj její ízy,

jak stíu pejde po ní a zas jak bod zmizí.

Ves jen kvete, ves jen kvete po ní kolem,

mrak jen letí, mrak jen letí dlouhým polem.

Stesk t schvátí, když zíš mrana v mlhy zmti,

víš: v rej to arodjky kamsi letí . . .

IV.

Tucha.

Kraj neznámý. Pár holých strom
a pole, v dálce v mlze les,

nad vlnou jeho stecha domu,

u nohou íialový ves.

U cesty lípa ídká, stará,

obrázek svatý na kmeni,

kol vnec z prostých kvítk jara

jak vesny pozdrav jeseni.

Tak ticho všady, rozorané

je pole — ale bez ptáka,

cos tajemného vzduchem vane

a zvolna táhnou oblaka.

Cos píšerného chví se stínem

a zase láká na pólo,

jak druhdy dávno v tle jiném

bych býval šel tu okolo.

V.

Hovor na moi.

Já pravil k ptáku: Cestou dlouhou,

kde neví zrak mj, kam by kles,

kam uletl jsi s mojí touhou?
A on mi ekl : Do nebes

!

Já pravil k vln : Dcero moe,
hned samý jas, hned samý stín,

kam pohrobilas moje hoe?
A ona ekla: Do hlubin!
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Já pravil k vtru: Plachý hosti,

jenž všeho tkneš se v pebéhu,

kams odnes tíž mé minulosti?

Dél: Ta zstala na ])ehu!

Jsi zase volný, šastný, mladý !

dl západ temn nachový —
Ne, vzdych jsem, vleku s sebou všady

své vlasti tžké okovy!

VI.

Na palub Hallandu.

Ostrov svtla.

Juž bylo po západu, vlhký vzduch

a pridedný bez nejmenšího hnutí,

spal vítr kdesi ve vln obejmutí,

ve výši znl jen ptaích kídel ruch . . .

Na tichých vodách náhle svtla pruh

blýsk, rostl v zlatém nyní zaplanuti,

te jako ostrov paprskové žlutí

jej tkali v bájený a luzný kruh.

Po slunci dávno ani stopy není,

jen odlesk jeho zde ten ostrov kresli

pín jasu, svtla, kouzla, poesie.

Na ostrov báje myslil jsem tu v snní,

za jehož druhdy fantomem se nesly

a darmo plavc sny. Kde te se kryje?

Vzpomínka.

Jak ve snu plujem, jako v mkkém peí,

u erné kávy dámy, páni v smsi,

tu hluný hovor, tam smích zaznl kdesi

a cigár hvzdy rudé planou v šei.

Tu grog, tam rum se nosí po veei

na dobrou noc, — tma na rálnia se vsí.

Co nám je bezdna ds a skalin tesy?

Zrak ironicky obzor valný mí . . .

Tak volno všem je, inyslí mou tu letí

vzpomínka na Vikyngy, moe dti,

jak h jim bylo na chatrném vraku.
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:

Touž cestou jezdívali, déš a snéhy

jim kalivaly tvá a vtru šlehy.

Což mim je liej !
— Te vyšel mésic z mraku.

Figurky.

Je v denník ruka kreslí roztržit

:

Dva kupci z Brehm a jeden virtuos,

pár Anglianek, z teplých šat nos

jim sotva kouká, dtí dav, jež hbit

Se honí kol; miss Fauny, smavé dít,

tou cestou vyhráti chce velký los,

tož kapitána, — kol se toí hbité

a jak papoušek žvastá ledacos.

Pak hejsek, — který na každé je lodi,

pl svta zná a všecky ei umí
a stále ptá se, kdy pjdeme k jídlu.

Pak i)rofessor, jenž s Baedeckrem kol chodí

a zvdav se dívá ke kormidlu,

a dandy, tup který v prázdno umí . . .

Moská nemoc.

Až posud šlo to dobe, tak že hádá

se spolenost, že pestojí to v zdraví,

v tom zadul vítr, jako dm když padá

lo celá v peejí se ítí splavy.

A nahoru zas, dol vtr váda

ji hází — a te šikmo kolébavý

to tanec, bokem, pídou bez únavy,

o stže darmo podepíráš záda.

A darmo tam se chytáš za zábradlí,

v jídeln talíe se stolu spadly

a celá si)olenost tak divn stichla.

A sotva vlna na palubu šplíchla,

vše mlí, do kajuty dol spje . . .

a bradatý jen námoník se smje . . .
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Maják,

Zhas práv — v jitra jiosupnou še te
iia skalisku nl sám, jak pelud divý,

pn kol iiélio se rozstíkaly hívy

a v Itok /as proud šlehala ho ziiié . . ,

A hýla písná, chmurná jeho ze
a myslil jsem na jeho jdápol snivý,

tak sladký plujícím, tak dohrotivý,

jenž k lodi zdál se volat: Le, o le!

A jako on, — tak v živote znám lidi,

jichž oko pouze drsnou stránku vidí,

když slunce, štstí lidské, mile svítí . . .

Však pijde noc, tož neštstí a zmatky,

v tom jako zázrak dojemný a sladký

jim v duši plápol soucitu se vznítí . . .

!

Ye ti hodiny ráno.

Z kajuty dusného jsem vyšel vzduchu,

sám palubou jsem krokem rychlým kráel,

zel na smr cesty, jak se vlnil, stáel,

a naslouchal vln tajemnému ruchu . . .

Lo spla tiše jako koráb duch,
svit jitra vlny rosným leskem smáel,

za lodí jisker dlouhý etz vláel.

Vzduch ostrý každý hlahol nes mi k uchu.

U kormidla jak peludy se tmly
dv postavy, — lo jako bez života, —
mne schvátil ds . . . Kol velký obzor celý

spal v bledé páe a já cítil v hrudi,

jak tklivá, sladká skívání je nota

nad klasy u nás, když se jitro budí .
"

.

VIL

Yž chrámu Vykupitelova v Kodani.

Výš! Stále výš! Nad stechy, krovy, štíty

pou závratná! Pod tebou ti sta schod.

Tož vru s orlem stoupáš do závodu

a s vtrem hádáš se, kdo víc je hbitý.
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Ach koneCii !
— Ký zázrak ! V nillm .skrytý

tam spíci beh, tu iiiésto ve vln brodu,

kam hldiie.š, lod v nm, sta záných bod
to na stíbrném plášti Afrodity!

Ds, závra svírá hru a oko tká
na domy, lodc, stžn, vlny, mraky,

duch zvolna všednost jak starý šat svléká.

Neb vidí, že má prostor beze hrází

tak nesmrný, že v prsou dech mu schází,

a pec tak blízko k hvzdám, nad oblaky!

Tak rovnž spjem k ideálu drahou,

vždy výš a výš jdou ony srázné stezky,

svt dole, pod námi juž jeho stesky

a vava, my jdem okídleni snahou.

Však brzy hvzdy jen jsou duše vlahou,

jež vrýt chce sen svj v krásy vné desky,

juž v hloubi zhaslého spí slunce blesky

a brzy, brzy uzíš krásu nahou.

Ds, závra ovšem podle cesty sedí

a osamlost prázdnem v duši sahá,

však ideál dál v dráhu láká temnou.

I volám. — Chvju se vstíc odpovdi . . .

Jak zapomenout, žes, ó duše drahá,

jak na té vži vždycky byla se mnou?

VIII.

Na tašt Hamletov.

V mhu se lialil Kronborg; chmurné jeho vže
jako peludy se na obzoru chvly,

pod ním vlny moské dunly a hmly
v cvalu jako diví oi bez otže.

Pustý beh a mrtvý, prázdný, osielý,

v hloubi val starý Ilolger jen vlas steže.

Na bašt, z kad v i)ozdrav loilim dla hmla,
rovnž pusto, vlajka tepetá se vzduchem;

dvr je sirý, nezní vojska, o ruchem

ani fanfár besknou písní, jež tu znla,

bujná družina— co Hamlet mluvil s duchem —
Claudiu když králi v plesu pipíjela.
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Ani vzdechy lásky, v/docliy Itolu, touliy

iienesou se více z jizby Matliildiny,

vziicMia kde byla. — Ticho. Pouze stíny

po chodbách se nesou a jich pochod dlouhý

v iid/.e hasne". Hodin tluk zní z véže líný.

Maják do vln hází sporé rudé prouhy.

Na té bašto siré, která trí v more,

tam, kde nduvil druhdy llandet k svému otci,

stál jsem jak on, i)outník zabloudilý v noci,

ducha svého v propast mnohem hlubší noe,

ve pelud divých v stínu he a moci

vtší nežli on sám procítil jsem hoe.

Rány s vže. — Stín se plížil valy nmý;
obchází snad tady posud nesmíený
velký stín ten báje? Jakými mám jmény

zastavit jej v dráze? — Skláním oko k zemi.

Cítím, jak má život lidský málo ceny,

vnost mraznými jak vlá kol perutmi!

Pece volám : Stj ! Zda lidské srdce bije

pod tvým rubášem, 6 mluv, ó nešastníku!

Hamlet já jsem rovnž, dít zmaru, mžiku,

Horatio mj, to moje poesie!

ttina vetchá, nalomená v boue ryku,

stín to, jemuž srdce zžírá i)ochyb zmije.

Ano, stj mi rovnž, jjoznávám t tedy,

duch jsi doby mojí, duch století ])rázna,

Handetv jak otec bídn ubit, mrazná

moudrost nalila ti v ucho svoje jedy

a tvj syn se šatí s rolnikou v liáv blázna

síly nemaje mstít tebe a své bdy.

Nyní doby nové matném na rozhraní

obcházíš zde dsný, nesmíený stíne,

ale darmo tvoje chará ruka kyne,

syn tvj není hoden tvého pohrdání,

slouchá tvému kroku jak zní a jak hyne,

malátn se v nové jiochyby zas sklání.

Cím tys mohl l)ýti, utracený vku,
veliký a silný, dít revoluce,

deptals modly v prach, me bleskný nesa v ruce,

pro vše rány lidské chystals balsam léku,

ím to syn tvj zase, ve okovech ruce,

že se v svt shání marn po lovku ?

!
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V mužné síly kvtu kdo to náhle zabil,

tyranství že vládne a každý z tvých syn,

který mohl dospt pravdy na výšinu,

kara's jej ideály nejistšími vábil,

že jest jako Hamlet, matný stín jen stín,

síly nemá stisknout revolver, když nabil?

Nemá, nemá, nemá I S fantomy se hádá

a je básník, malí, myslitel, vše trne

v nejistot, po tm, jež se na nás hrne.

Stokrát každý vstane, stokrát každý padá,

co ])od kroky duch chvješ se, ó drne

hbitov, jichž koist Svoji pomstu žádá!

Co je plátno potom, jestliže vk píští

ekne o nás: „Tady acká srdce pukla!

Síla démon a váše se v nich shlukla!"

Když se ihned všecko láme, trhá, tíští,

když ideí našich zaijedená kukla

místo in sn jen motýly se blýští?

Nesmíený stíne minulého vku,
ó jak dlouho budeš ješt obcházeti,

a my Hamletové, zatracení dti,

ó jak dlouho budem v malomocném vzteku

tlouci o své míže, jak ve vichru zmti
moe do skal bije ve šíleném jeku?



Ze vzdoru.

Povídka od Terezy Svatové.

lii(l<'niu Chobotoví iiefikali lidó jinak než

„klútivý Vašek" ;
pezdívka tato dána mu

liiied když chodil do školy.

„Klátivý Vašku," zavolal na ného jednou

jeden ze spolužák a tu teprve si všimly

i ostatní déti, že když Vašík utíká, hlava

jeho jaksi neobyejné se klátí. Nerozmj^šlely

se dlouho a „klátivý Vašku" zaznlo již

celým sborem. S i)okikem tím vyprovázely

Vašíka až k domovu a nic nedbaly, že hoch

natahoval moldáidcy. Od toho dne zstala

hlai)ci ona pezdívka.

I pozdji, když byl vyrostl, pezdíváno

mu tak, a dvata, škádlíce se mezi sebou,

dohazovala jedna druhé „klátivého Vaška".

Akoli Vašík nikdy ani kueti neublížil,

pece si ho lidé rádi dobírali a zvlášt

u muziky býval terem kousavých vtip.

Šel-li do kola, šouchaly se ženské na

lavicích, hoši se ušklíbali a dvata zakrý-

vala zástrkami ústa, aby stará Chobotová

nevidla, jak se chechtají; nebo ta mla
zrak bystrý a jazyk jako me.

Bda tomu, kdo by se byl zmýlil

a uinil ped ní o mladíkovi njakou po-

známku! Jen jedenkráte se hoši zapomnli

a kikli „Sólo!" když Vašík v kole rejdoval.

Všichni ustoupili z kola a Vašík rozpaen tanil „sólo", div že

se mu hlava neutásla, a nic nepozoroval, jakou švandu z toho mají

-všichni kolem.

Kde kdo byl, smál se a hoši, chtíce Vašíka ješt více povzbuditi,

tleskali rukama a kieli „Výborn!"
Najednou však umlkli. Stará Chobotová protlaila se do kola

a vytrhnuvši syna násilím z tance, zala „ísti levity" tm, co stáli

kolem. Hochm, kteí švandu spsobili, povdla tak do živého, že jim

navždy zašla chu, z Vašíka si tropiti šašky.

Od té doby ml pokoj a u muziky nedostal košem ani od jedi-

ného dvete; i ty nejhezí a nejboliatší šly s ním bez zdráhání k tanci.

Bály se Chobotové — pamatovala si všecky poklesky a híchy rodinné

až do pradda a bylo-li teba, povdla každému ihned jeho díl.

Chobotová byla vdovou a Vašík byl její jediné dít. Akoliv ml
dlouhé, neforemné tlo, krátké nohy a tžkou, klátivou hlavu, pece

mla ho za hezkého. V lásce a samolibosti své nevidla na nm chyb,
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jimž se liilé posmívali. A pak byl syn její dobrák — lidé ovšem íkali,

že je více hloupý než dobrý — a zastával ji ve všem.

„Je mn více pláten, než kdybych mla dv dcery," chlubívala se

sousedkám. Uml Vašík každou práci, a domácí, nebo polní; všechno

konal stejn i)iln a svdomit. Del se od rána do noci a nikdy matce

neodmluvil, nikdy ji nepohnval. Nebylo tedy divu, že na nm visela

s celým srdcem.

„Blaze bude žen, která mého syna dostane," íkávala dvatm.
Tato jí ovšem do oí i)isvdovala, ale po stran se jí smála a íkala,

že se asi ztžka najde nevsta pro takového „klátila".

A ona se pece našla — a díve než se nadálý!

Rozletlo se po vesnici jako blesk, že si erníkovic Stáza bude

bráti „klátivého Vaška".

„Kam jen dala oi!" divil se každý a nikdo nechtl svému sluchu

vit, když v nedli i)o kázání i)an fará skuten ohlašoval, že v stav

svatého manželství vstoupiti míní Václav Chobot s Anastázií erní-

kovou atd.

Nejvíce to pobouilo mužskou chasu.

„Tak hezká holka a uváže si na krk takového mrzáka!" horltli

mezi sebou, a mnohý z nich si nad tím zavzdechnul.

Líbila se Stáza všem a o muzice se o ni zrovna trhali.

Stáza byla sice jednou z nejchudších dívek ve vesnici, ale za to

byla nejhezí a nejmrštnjší. Byla velká, ramenatá, vlasy mla erné
jako kaví peí a oi jako blesk. Ve sliném oblieji jejím bylo však

cosi podivného, pevného — umínného.
Tatík její íkal o ní, že je „paliatá" — mla hlavu jako železnou

a co si umínila, také provedla. Jakmile dala Chobotové slovo, že si

Vašíka vezme, tu kdyby se byli tatík a celé pátelstvo snad na hlavu

postavili, nepovolila a provedla si svou.

„Nebudu-li šastna, bude to mojí vinou a také sama si to po-

nesu," odpovídala otci, když jí všechno pedkládal a ji napomínal, aby

pece nechala tch hloupých „truc". Nebo bylo zjevno, že jenom vzdor

ji dohnal k nepedloženému tomu kroku.

Stáza mla tajnou známost s Jeníkem, synem pedstaveného. Ale

ježto byla chudá a Jeník snad nejbohatším hochem ve vsi, bylo málo
nadje na spojení. A vskutku také hoch na žádný satek s ní ani ne-

pomyslil. Ml rád kde jakou hezkou dívku, ba i hezkým ženám se rád

lichotil.

Stáza však milovala upímn a pevn doufala v lásku Jeníkovu.

Konen jí tento sám oi otevel.

„Nedlej si, holka, žádných nadjí — tatík mj nikdy nesvolí

k našemu spojení," ekl jí jednou, když už ml dosti „tch žert"
s chudou dívkou.

To Stáze dostailo, aby známost ukonila. „Ukážu, ukážu ti, Je-

níku, že si žalem oi nevypláu; radji si vezmu nejhoršího z hoch,
než bych ti ukázala, jak jsi mn ublížil."

Tak umiovala si Stáza a pece plakala, potají, mnoho, mnoho
nedl . . .
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Stará Chobotová trhala v jeteli „povázku" a neustále si pi tom

vzdychala.

„Nejsem véru již k niemu," naíkala; „ten hoch se musí oženit

— sama to již déle nevydržím." A opct zaala pemítat, která z dvat
by se nejlépe hodila k jejímu Vašíkovi; že by jím nkterá pohrdla, ani

jí nenapadlo.

Co si tak hlavu lámala, pilné pi tom trávu trhajíc, ozvalo se za

ní hlasité: „Pomáhej pán bh!"
„Dejž to pán bh!" dekovala stará rychle a hned vyjasnila obliej

;

poznalat po hlase dívku, s niž se práv v myšlenkách byla obírala.

Byla to Stáza. Chobotová mla Stázu ráda odjakživa a asto si

v duchu myslila, to že by tak byla nevsta pro jejího Vašíka!

Védéla, že je holka bystrá jako ostíž a pracovitá jako vela;

vždy bývaly spolu denué na i)oli a nejednou obdivovala se její zrunosti.

Také dnes jí pišla Stáza na mysl a radostí byla by zavýskla,

když spatila dívku ped sebou.

Chobotová hned se vyptávala, kam Stáza jde, a když tato od-

vtila, že ,,ua trávu", vybídla ji, aby si nažala na jejich mezi.

Mezi tím, co obé trávu trhaly, naíkala Chobotová, jak je bídná,

jak ji v kíži bolí, a na konec dodala, že se musí syn konené oženit.

Pi tom se dobe na Stázu podívala.

Dívkou to trhlo. „Pomsti se Jeníkovi!" napadlo jí a již mela

\)\Án hotový.

„Chtéla bych být na míst té, která se k vám dostane," ekla po

chvilce a zardéla se až po uši — zastydla se za svou lež.

Chobotová byla by Stázu radostí objala, ale vzpamatovala se

a dlajíc, jakoby byla peslechla, co holka ekla, jala se vychvalovati

nejen Vašíka, nýbrž i chalupu, pole a zahradu a vbec všechno, co

synovi náleželo.

„On by Vašíek mohl dostat holku s penzi, ale já dbám více na

pracovité ruce, než na njaký ten groš, a proto íkám synovi, a si

vezme holku teba bez krejcaru, jen když bude dobrá hospodyn,"

skonila svj výklad a podívala se dívce pímo do oí, aljy poznala

úinek svých slov.

Stáza nezachytila jejího pohledu; méla zrak ui)ený nkam do

dálky a ve tvái byla bledá jako stna. Bh ví, co všechno se jí

v hlav rojilo.

„Já bych si vzala hned vašeho syna," vyjela najednou prudce

a popadla Chobotovou za ruku.

„3Iyslíš to upímné, holka?" otázala se tato docela klidn a s úsmé-

vem — vždy vdla, jak to dopadne! K nim by šla každá ráda!

„Myslím to do opravdy; nelíbí se mi u otce a vezmu si Vašíka

teba hned — " vypravila Stáza ze sebe, jako jedním dechem, a honem

sedla do trávy, nebo jí zaaly nohy jaksi klesat.

Chobotová sedla vedle ní a nyní vedla už jen ona slovo. Stáza ke

všemu kývala a než se rozešly, bylo již ujednáno, že za ti nedle

bude svatba.

Takové byly Vašíkovy námluvy.



44 Terezie Svatova:

Vaík nechtl matce véíit, kdj-ž mu všechno vypravovala od slova

k slovu, a uvil teiuTC samotné Stáze. Potkal ji veer na návsi a zstal

jako omráen, když se ho holka sama od sebe otázala : „Éekla ti matka,

že si t chci vzít?"

Pikývl jenom tžkou hlavou a uchopiv holku za ob ruce, stiskl

je siln ve svých rukou; pak nc])ovédv ani slova, utekl od ní.

Doma neustále objímal matku a když ulehli, slyšela Chobotová,

jak syn pod peinou vzlyká. Chuas Vašík plakal radostí a nemohl po

celou noc usnouti. Ml Stázu již dávno rád í. vidl-li, jak u muziky

s ostatními hochy laškovala, bývalo mu vždycky bolno okolo srdce.

asto utekl z hospody dom, zalezl nkam na senník nebo do

l)-istodlku a plakával tam jako malé dít . . .

„Takové asy, jako ty, nemá ani nejbohatší selka," íkávaly Stáze

její kamarádky. Ona se jen takovým eem smála, ale ten smích jí

nešel jaksi od srdce.

Jako díve pracoval Vašík za matku, tak pracoval nyní za

ženu; ba ješt více. Del se, chuas, ode tmy do tmy, jen aby žen se

zavdil a jí ulehil. Zmínila-li se o njaké práci, kterou hodlala vy-

konat, mohla bezpen oekávat, že díve, než ráno vstane, bude všechno

již hotovo. asto bývalo slunko ješt daleko za horami a Vašík již

nkde nco kutil, aby ženu pekvapil. Dostalo-li se mu za to vlídného

slova nebo iismvu, tu si celý den pi práci pohvizdoval a tiše se do

sebe usmíval.

Tak utekl rok a u Chobot nebylo ani hádek, ani svár — až

se tomu lidé divili. ekali najisto, že mladí niauželé se neporovnají

a že brzy jeden od druhého utee; a zatím nebylo slyšeti ani slvka

o žádných mrzutostech.

Stará Chobotová se také dobe s nevstou snášela a po celý rok

nebylo mezi nimi žádného nedorozumní. Jen jedna vc starou potají

mrzela. Akoliv si dávala dobrý pozor, pece nepistihla nikdy mladé

manžele, že by se byli milkovali.

Stáza nevzala svého muže nikdy okolo krku ; nikdy ho ucpolíbila,^

nikdy s ním nezažertovala; a on byl, chuas, na takové vci tuze ne-

smlým. Illedíval na ženu jen jako na svatý obrázek. Stará nkolikráte

si oba proto dobírala, ale jak zaala podobný hovor, utekla Stáza ze

svtnice a Vašík zstal vždycky jako zaezaný. Ani k muzice nemohli

Stázu nikdy dostati.

„Netší mne to bláznní," íkávala, když ji nkdo vybízel. Jindy

bývala první a také poslední v kole a te ji nedostali do hospody ani

o posvícení. A^ašík byl s tím spokojen, ale starou to hntlo a hryzlo,

tak že mnohou noc proto probdla.

Stáza neublížila mužovi v niem a doma se s ním dobe srovná-

vala. Ale když musila s )iím jíti nkam do veejnosti, mohl každý dobe
pozorovat, jak to v ní burácelo. Když šli si)olu v nedli do kostela,

uhánla vždycky naped, s takovým chvatem, jakoby jí za zády hoelo,

a Vašík nemohl jí nikterak postaiti.

i
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asto se lidé za nimi dívali, když ona lelu-e jako sndía pospíchala

prtíd ním a on klaté tžkou hlavou a rozhánóje dlouhýma rukama, za

ní klopýtal.

Starý erník mel dobe, když íkal, že je Stáza „paliatá".

Akoliv na ní vyzvídal on, i ostatní i)átclé, pece se nepodekla

ani slovem, jak ji ten „truc" mrzí. A pece bývaly chvíle, kdy pocio-

vala lítost zrovna divokou.

asto, byla-li sama na poli, zarývala obliej do trávy a sténala

jako poranná la; nebo svíjela se doma po podlaze a spínala ruce

k nebi o pomoc a smilování. —
Nic nespomáhala dobrota mužova, ona nemohla a nemohla zapo-

menouti na Jeníka — vždy byl tak švarný a Vašík ... tak bídný.

Teprve když Jeník na vojnu odešel, nabyla trochu pokoje.

„Budu Vašíkovi dobrou ženou," uniiiiovala si asto, ale když se

zase podívala na pitvornou jeho postavu, zmizely rázem všechny dobré

úmysly a ona se stávala ím dále tím zamlklejší a uzavenjší.

Pi tom ji hlídala tchýn jako oko v hlaV a jakoby byla etla

v její duši, zaala býti pojednou pichlavou a jizlivou. Bh ví jak by to

bylo mezi obma skonilo, kdyby nebyla starou pekvapila náhle smrt.

Nastudila se, ulehla a více nevstala.

Stáza ji obsluhovala tak peliv, že stará, pekonána její pozor-

ností, zapomnla na všechno a ob ženy rozešly se v pokoji — Vašík

však, šílený tém bolestí, byl nyní opuštnjší než díve . . .

Od smrti staré tJholtotové minula ti léta. Podzim chýlil se ku

konci a nastávaly již i-anní mrazíky, OvStré vtry a i sníh se nkolikráte

již ukázal.

Za takových nevlídných dn podzimních bývalo na návsi ticho

a pusto.

Za to tím živji bylo uvnit stavení. Sousedky, navštvujíce se,

picházely jedna ke druhé bud" s kolovratem na pástvu, nebo s dtmi

na tácky.

Mužové byli také stále doma a tak v každém baráku bylo ve-

seleji, než za asu letního, kdy bývají stavení jako vymelá. Jenom

u Chobot je ticho; není tam slyšeti ani hovoru, ani smíchu, a jen

nkolikráte za den ozve se tam dtský plá, nebo chlácholivý, smutný

hlas Stázy, notující známou ukolébavku. Stáza je te poade sama, nikdo

ji nenavštvuje, nikdo k ní nedochází a ona — je tomu ráda.

Nebo jak za tžko jí pichází hledti lidem do oí! Radji ani

hlavy nevystrí — ví dobe, jak v každém stavení o ní povídají! Ach,

radji by se vidla ti lokte pod zemí.

A když si pipomene, co asi bude íkati muž, až se dom vrátí,

stydne jí krev v žilách. Nikdy se nenadálá, že se bude jednou tásti

ped tím „mrzákem". —
Vašík jest již více než pldruhého roku z domova vzdálen. Pra-

cuje v Bavoích na stavb dráhy a nedávno vzkázal dom, že nepijde
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(Iivo, dokud nebude niiti uspoenou celou stovku. K odchodu z domova

dohnala Vaíika potíeba penz. Stavení chátralo, cldév byl na spadnutí

a tu a tam zstal také dloužek i)o matce. A se namáhal sebe více,

pece nebyl s to njaký groš uložiti stranou. Nkdy ho z toho až hlava

rozbolela, žen se v.šak o niem nezmioval, aby si snad nemyslila, že

jí tím vyítá její chudobu.

Najednou se dovdl, že v mst vcrliujou „partu" na stavl)u

železnice v Bavoídi.

„To by nás mohlo vytrhnout," pomyslel si Vašík a dal se také

naverbovat.

Stáza ho mnoho nezdržovala a také ani nezajilakala pi louení;

za to Vašíkovi splývaly velké slzy po tváích, když odcházel, a v po-

slední chvíli byl by radji zstal doma u ženy.

Vašík byl sotva pl léta z domova vzdálen a již si zaaly ženské

lecos o Stáze povídati. Píinu k tomu zavdal Jeník, který pišel dom
na dovolenou. Lidé ho asto vidli, jak podveer obcházel stavení Cho-

botovo, a stará Kropáková dokonce prý vidla, jak s nim Stáza stála

ve dvíkách a jak ji Jeník držel za ruce. — —
A pozdji se dušovala, že chodí Jeník veer k Stáze do sta-

vení ....
Nkteí tomu vili a jiní zase íkali, že je to pouhý klep.

Ale když potom, díve než se rok s rokem sešel, piletla k Cho-

botovm vrána, byl každý ihned pesvden, že Kropáková mluvila

])rav(lu . . .

A prot(j l)yla Stáza nyní opuštná, proto k ní nikdo na pástvu
nechoilil.

Venku bylo zrovna boží dopuštní.

Vítr se jen vztekal, vyvracel šindele na stechách, trhal došky

s barák a zanášel urvané chomáe daleko do polí.

Na celé návsi nebylo vidti ani lovíka; ne])o kdo nemusil, ven

nevycházel.

Jeu starý Placatka upevoval „branku", v plote, aby ji vítr ne-

odnesl; visela toliko na jediném háku a staec ml co dlat, aby ji

motouzem ke kolu pipevnil.

Když byl hotov, rozhlédl se po návsi a tu spatil uprosted cesty

známou postavu.

„Na mout duchu, to je „klátivý Vašek" — i)odivil se starý

a hned zmizel ve stavení, aby to domácím oznámil.

Placatková s dcerou a podruhyní vybhly ven na násep a dívaly

se, jestli se táta snad nemýlil.

Byl to skuten Vašík, ale sotva ho poznaly. Byl pkn ošacený,

ml dlouhý, šosatý kabát, vysoké boty, epici s kožešinou a kolem krku

erven pruhovaný šál ; v ruce nesl uzlík a podpíraje se o hl, pospíchal

a klátil se, chuas, na všechny strany.

„Zstane klátilcm i kdyby ve zlaté chodil — a mne je Stázy

pece jen lito," prohodila podruiiyn, mladá ženština s vyzývavýma
oima a smlou tváí.
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„Já zase lituju jeho," odpovdla Placatková. „Xo, pán l)li lio

potš, ten se asi ulekne —

"

„To se více lekne Stáza," prohodil IMacatka lhostejné a odešel

do stavení, aby si dýmku zapálil.

Ženské však zstaly venku, na vzdor vetru, a zvdavé hledly

k chalup Chobotové.

Vašík došel zatím až ke stavení a i)rotože byla síka zavená jen

na kladku, ocítil se brzy ve svtnici. Stáza stála u kamen a vaila kaši

pro dít, které leželo v kolébce uprosted svtnice. Jak vrzly dvée,

ohledla se a zstala jako omráena. Ani sebou nepohnula, jen pysky jí

zl)ledly a nohy se jí zachvly.

Vašík ji hned nez])Ozoroval — stál zaražen u dveí a udivené

pohlížel na kolébku.

Malounká tváinka a zavinuté ruky dítte nasvdovaly, že je

teprve nkolik nedl staré. — „Kde se u nich vzalo ?"

Vašík rozhlédl se po svtnici a upel tázav zrak na ženu.

„í je to dít'?" zeptal se místo pozdravu.

Byl jako omámen.
„Moje", hlesla Stáza a vrazila oi do zem.
„Tvoje?" opakoval Vašík a široká brada se mu celá zachvla.

„Tvoje vlastní?" tázal se znovu, když neodpovídala, a dech se

luu v hrdle zatajil — zaínal chápati

!

Ona jen pisvdila a honem skoila ke kolébce, jakoby se bála,

aby muž dítti snad neublížil. Ani slovo prosby nebo omluvy nevyšlo

z jejích úst ; mlky stála vedle kolél)ky, jakoby chtla dít chránit. V prvním

okamžiku chtla ped nmžem kleknout, ale když pohledla do jeho

pihlouplé, leknutím ješt více znetvoené tváe, zmizelo rázem její

pedsevzetí a vina její zdála se jí hned mnohem menší, Vašík stál

jako k zemi piltý a ani si nevšímal .vzdorovitého pohledu ženina.

Jaké as city zmítaly jeho nitrem?

Dlouho upíral oi do prázdna, jakoby sbíral podšené myšlenky

;

až konen se vzchopil a podívav se smutn na ženu, ekl hlasem

trhaným: „To jsi mi nemla udlat, Stázo — nezasloužil jsem si toho

od tebe!"

Chtl ješt nco doložiti, ale hlas mu selhal a dv velké, tžké
slzy skanuly mu po tvái. Potom vešel do pístuku a zstav tam
malou chvilku, odešel ze stavení, na Stázu ani nepohlednuv.

Tato zstala stát u kolébky a ani se za mužem neohlédla. Ale
.se srdcem tlukoucím a oima suchýma naslouchala jeho krokm a dlouho

do noci ekala, že se zase vrátí.

On však se nevracel a jil noc již dávno odbila na starých

hodinách, když vešla Stáza do pístnku, aby se ku spaní uložila.

Pekvapena stanula na prahu. Velká malovaná truhla byla otevena
a všecko šatstvo v ní i)eházeuo. Na zemi i)ak ležela stará modlitební

kniha, v níž ml Vašík uloženy potebné listiny rodinné. Když Stáza pa-

píry sbírala, shledala, že schází mužv kestní list. Za to však nalezla

v otevené i)ilirádce, v truhle, balíek a v nm velký žlutý hedbávný
šátek, s tžkými, kroucenými tásnmi, lesknoucí se jako zlato. —

4
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Vždycky si pála takového šátku a nejednou o tom ped mužem
mluvila. Prohlížejíc išátek zachvla se Stáza v hloubi duše. Vdla, že

je to dárek Vašíkv — chtl ji pekvapiti a zatím ona pekvapila

jeho

V té chvíli zhrozila se sama sebe a rychle vstrila šátek pod

šatstvo, až na samé dno truhly, aby ji leskem svým déle nestrašil ....

Od toho dne byl Vašík jako ztracen. Marn se lidé po nm
poptávali, marn pátrala Stáza, kam asi odešel, nikdo nemohl dáti

o nm žádné zprávy.

Stáza hospodaila tedy sama, jako díve. Pracovala, hlídala dít
a s lidmi se málo stýkala; zanevela jaksi na celý svt. Tak utíkal

rok po roce. Stáza pomalu stárla, dít její rostlo a bylo pkné a erstvé,

jako jarní kvítek- Minulo dlouhých osmnácte let a lidé již skoro zapo-

mnli na Vašíka a na všechno, co s jeho jménem souviselo.

Jen Stáza nemohla zapomenouti na to, co prchlo, a ím dále, tím

více ozývalo se v ní svdomí. Bjly to hrozné noci, jež trávila bojujíc

sama s sebou. Vinula se mnohdy na loži, jako ušlápnutý erv, tiše bez

naíkání a vzdech. Nesmla porušiti spokojenost dceinu a hrozila

se, aby nkdo nepovolaný nezkalil klidnou mysl dívinu. Stáza zbožo-
vala dít, které bylo její jedinou radostí a zárove stálou vyhržkou.
Maruška byla hezké, dobré dve a jako se líbila hochm druhdy
matka, tak se líbila nyní dcera. Všickni obcházeli stavení Chobotové
a jeden z nich si ušlapal cestiku do vnit. Celá ves vdla, že Jakul)cv
Toník chodí za Maruškou. Mli skoro ped svatbou, když se vyskytla

pojednou nepedvídaná pekážka.
Starý Jakubec dal svolení ku svatb jen pod tou výminkou, když

Stáza upíše dcei i)olovici svélio jmní.

Jak ráda by byla obtovala Stáza všecko, aby dít své šastným
uinila. Ale když došla na úad, aby se tam s pány poradila, eklo se

jí, že jí vlastn nic nenáleží a majitelem skrovnikého jmní že je

Václav Chobot, doposud „nezvstný." —
U Chobot l)vlo nyní smutnji, než jindy. Maruška chodila stále

uplakaná a Stáza byla ím dále, tím více zasmušilá. Toník picházel
nyní jen potají, nebo mu otec další známost s Maruškou písn zakázal.

Nyní, když vdl, jak se vci mají, poukázal synovi i na pvod
nebohé dívky, a díve íkal, že na to nedbá, jen kdj^ž je holka hodná
a ])racovitá.

Toník však tím více pilnul k Marušce a zapísahal se, že si

jinou nevezme. Každého veera picházel a znovu ji vždy ujišoval
o své lásce.

Jednoho dne pišel k Chobotovm okresní posel a doruil Stáze
obsilku od okresního soudu. Mla se dostaviti druhý den na úad
v mst. Plna nejistotj a nepokoje, vydala se Stáza na cestu.

Bylo již k veeru, když se vracela dom. Maruška sedla na
l)ra]iu a jak spatila matku zdaleka, bžela jí naproti.
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„Dlouho nejdete, matiko," ekla a chtéla vzíti matku kolem

krku, zarazila se však a ucouvla — zjev matin ji polekal. Tvá
matina byla bledá a zmnná; vlasy mela Stáza pocuchané, šátek jí visel

na ramenou a oi se jí leskly podivným ahnm.
„Co je vám, matiko'/" vykikla Maruška polekána.

Stáza neodpovédéla a mlky vešla do svtnice, kdež klesla na

lavici u kamen.

Byla jako zlomcjiá a Marušce se zdálo, že matka za dnešní den

sestárla o dvacet let. Jakoby neslyšela otázky dceiny, upírala vydšený
zrak do i)rázdna a teprve když se dívka dala do pláe, probrala se ze

.svého ztrnutí a zaala hladit Marušku po vlasech.

„Nepla, dveko, nepla, vždy ono se to všechno zahojí," ekla
chlácholiv; „ty dostaneš svélio Toníka a budeš šastnou .... Nemysli

však, že to bude piinním mým — nikoliv, jeho mozole ti dopomohou

k Toníkovi! Slyšíš, dcero — pes jeho mozole se dostaneš ku svému

štstí!" dodala pobouen a hlasem rozileným.

Maruška nechápala smyslu zmatených slov matiných a byla jedná-

ním jejím celá pomatena. ím více se vyptávala, tím podivnji matka

odjjovídala, až konen i)estala se dívka tázati a prosila jen, aby se

matka uložila ku si)aní. Domnívala se, že se matka cestou snad píliš

unavila a že má horkost v hlav.

Když byla matku na postel v pístnku uložila a tato se ztišila,

ulehla sama také na své lLko ve svtnici a unavena celodenní prací,

brzy usnula.

asn z rána rozleld se hrozný výkik v chalup Chobotov
a pobouil všechno sousedstvo. Lidé se sbhli a vniknuvše do vnit

nalezli ve svtnici Marušku, zdšením polomrtvou, a vedle v pístnku
ležela Stáza mrtva

Kolem krku mla zadrhnutý pkný, ješt nenošený žlutý hedvábný

šátek s tžkými, kroucenými tásnmi, lesknoucí se jako zlato — —

Malovaná truhla byla otevená a na vrchu na šatstve ležely ti

nové stovky a listina. Byla to poslední vle dlníka Václava Chobota,

který umíraje, v nemocnici Mnichovské, odkázal všechen svj majetek

své žen Anastázii — — — — — — — — — — — — — —

<^)^gvw^



Skoljušky, stavící hnízdo.

Kus zajímavého vodního stavitelství.

Napsal Bedich Katzer.

Láska staví domy! — Závažnou vc povdl jsem tu úseu temi
slovy, která snaduo mohla by se státi obecným poekadlem, protože

není tžko si je pamatovati — a ponvadž jsou pro ubohé zamilované

neobyejn potšitelná. Ano, láska staví domy na zemi, ve vzduchu

a ve vod! — Na zemi mezi lidskými tvory arci po vtšin jen domy
— kartové a vtrné zámky, ve vzduchu nkde ve vidlici svižné vtve
pod zeleným krovem už makavjší teplá hnízdeka ptáat s plným
srdékem a jásavým hrdélkem; a konen ve vod píbytky snoubenc
rybích a výchovny drobného dorostu ploutevnatélio.

Ba, láska dlá též ze mnohých ryb stavitelky, a to tak dovedné,,

že by to v nich ani nikdo nehledal. Ryby zle bývají podceovány.
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Jsou lidé na svte, kteí si jich všímají jen jako podstaty postních dob

z nejchutnjších stránek, smažených nebo erných s perníkovou omákou
a mandlemi. U jiných úastenství s nmými tmi tvory sousteuje se

ve tklivé píchylnosti ke slaneku — z dvod, o nichž moude po-

mlím. Takto však není divu, že o duševních mohutnostech rybího

svta jsou obecné pojmy teprve nízký. Zdá se, že špatný posudek o sob
zavinily ryby samy tím, že mají studenou krev; nebo vtšina lidí

nedovede pojmy o chladnosti krve a prudké ilosti a velých citech

slouiti. Proto mívá se za to, že, co jest ryba, musí býti nejen nmé,
ale i bez vášní, klidné, ospalé a trochu hloupé.

Ve skutenosti má se vc naopak. Ryby ve svém pohyblivém živlu

žijí a tyjí tak voln jako ptáci ve vzduciiu, kterým, nejsou-li od pí-

i'ody jiravzory Hegmatických po-

vah, libitostí pohyb vru se vy-

rovnají. A psychická innost

jejich také bývá velmi ilá, jme-

novit city a vášn jejich jsou

asto nejbyejn mocné a vý-

razné. Co umle svedou, jak

rozvážn, opatrn a uvdomle
jednají, jaké obtíže s obdivu-

hodným dmyslem dovedou pe-
máliati, to vše nejlépe vyzirá ze

zpsobu, jakým mnohé z nich

pro své potomstvo staví domy.

Na toto podivné, ale vru zají-

mavé vodní stavitelství chceme

se trochu blíže podívati.

Z celé ady ryb stavitelek

povšimneme si na prvním míst
t. zv. s k o 1 j u š e k (G-asterosteus),

které náleží k nejzajímavjším

rybám vbec. Jsou píbuzné k
makrelám, jež vyznaují se pro-

táhlým, u ocasu velmi súženým
tlem, lysou nebo drobnošui)i-

nátou kží a tím, že zadní ploutve

rozloženy bývají v nkolik plout-

viek samostatných. Skoljušky

na p. mají místo ploutví hbetních .ostny, proež by se jim také mohlo
íkati pichlavci (Stichlinge). Jest jich známo mnoho druh, ze kterých

však toliko dva vyskytují se ve sladkých vodách stedoevropských, totiž

vtší, asi 8 ctm, dlouhý druh (Gast. aculeatus) se .3 ostny a menší
druh (G. punfíitius) s 9 až 11 ostny na zádech. Ostny ty slouží jim

jako kordy pi vzájemném potýkání i mají v nich velmi nebezpenou
zbra pi hájení své kže i i)roti velikým lupim. Sama štika, která

jinak spohltí vše, co popadnouti mže, bojí se jich.

V echách nebyly skoljušky v pírod dosud nalezeny. Jsou to

vesms rybiky velmi ilé, které práv proto staly se oblíbenými v akva-

Hnízdo skoljušky (Gasterosteus

)
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riích. Tu také mli pozorovatelé hlavní píležitost sledovati je pi nej-

památnjší životní práci jejich totiž pi stavb hnízda a péi o po-

tomstvo. Když v kvtnu pichází lásky as, ošatí se sameek v nád-

herný, na hbet tpytiv zelený a žlutoervený, na biše krásn temné

eiTený šat, v nmž všední jeho zelenavý a stíbitý oblek nelze hrub
poznati. Nejprve poohlédne se dkladn po píhodném míst k založení

hnízda, a jakmile se pro nkteré i'ozhodl, pokládá je s okolím za ne-

dotknutelný svj okres, jejž zuiv proti všelikým nájezdm chrání. Po
té zapoíná s prpravnými pracemi ke stavb, které v tom záležejí, že

pivlee koínky a jiné zbytky vodních rostlin a roztídí je podle váhy.

Vynese totiž každé vlákno do výše a upustí je. Padne-li rychle ke

dnu, t. j. je-li dosti tžké, hodí se k jeho úelm ;
je-li však tuze lehké,

nemže ho potebovati a zahodí je. To provádí nkolikrát, nežli mate-

riál uspoádá si tak, že mže se dáti do stavby. Upevní pak vhodným

zpsobem stavivo na dn kaménky a pískem, stáhne je nahoe a vydme

nad vnitní dutinou pkné klenutí tím, že zvolna nkolikrát pes pa-

tin urovnané stavivo pepluje a nejspíš hlenem svého tla anebo vý-

potem moovod dohromady je spájí. Základní lešení hnízda doho-

toveno jest za málo hodin, ale mnoho práce po nkolik dn dává ko-

nené urovnání a vykrášlení jeho, jakož i upevnní lehích ástí

pískem. Hnízdo hotové jest asi velikosti psti, táhle kulovité, s jediným

otvorem po stran a podobá se dosti nkterému hnízdu ptaímu.

Když takto svatební sí jest isounce zbudována, ohlíží se obratný

stavitel, plný tužeb lásky, po hezké nevst, a obyejn brzy njakou
nalezne, protože podle tvrzení bedlivých pozorovatel již stavba tako-

vého hnízdeka všímavost samiek vzbuzuje. — Sameek ostatn ne-

šetí galantními pohyby a obraty, aby milenku k návštv hnízila pohnul

;

ale nedaí-li se mu tím zpsobem, zapomíná na všechnu galantnost a strká

ji tlamou, nebo popohání ji ploutví ocasní anebo bodá ji také ostny

hbetními, aby konen zpozdilého upejpání nechala a do komrky se

podívala. Uiní-li mu samika po vli, vytírá tam obyejn jen 2 nebo

3 vajíka, které samec hned zúrodní, naež samice naproti otvoru, jímž

do hnízda vešla, provrtá si otvor nový, kterým z nho vyjde. Yc ta

jest dmyslná proto, že po té voda pone hnízdem volné prouditi, což

pro vývoj vajíek jest náramn dležito. Ale s tak malinkým potom-

stvem, jaké by mel od jedné skoljušky, není sameek spokojen, a proto

druhého dne si hledá ženušku jinou. To opakuje tolikrát, až v hnízd
má dost vajíek.

Pak nastává mu krutá práce, již se vzteklou skoro svédomitostí

se vnuje. Musí totiž potr chránit proti laskominám píbuzných i jiných

ryb, nebot jikry jsou všem nejvítanjší lahdkou. I vrhá se na každého
soukmenovce, malého nebo velikého, který ke hnízdu se piblíží, s takovou
zuivostí, že mu žádný neodolá. Celá doba vývoje potru jest pro samce
vlastn samá ptka a stálý boj se závistnými samci jinými a se žra-

vými samicemi. Sotva mu zbude dosti prázdných chvil na opravení

vetchých ástí staveníka a na tklivou péi o zárodky. Když tyto asi

po 10 dnech dospívají a rybiky se líhnou, má pestarostlivý tatík práci

ješt vtší. Pedevším rozbourá dra, odklidí s vajec hubou všechen

písek a bahno, jímž bývají pokryta, a zhotoví jakousi pánviku, kde
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maló rybiky první dny své klidné tráví. Ale když trucliii povyrostou,

stávají se jako všechny dti bujnými a neclitcjí v tésnóra okrsku z-
stati. To jest svízelná zkouška tri)élivosti pro starého. Ale vydrží

všechno a jest nad to každou chvíli hotov do smrti se rváti, jen aby

mladý dorost byl zachován. Bohužel nepetrvá tato šlechetná povaha

skoljušky jistou dobu, po niž samec, jenž s nasazením vlastnílio života

chránil potomstvo, jiokud k samostatné výživo nebylo zpsobilé, asto

sám je pomáhá hubiti a požírati. A ne-li to, serve se najisto za ne-

dlouho s každým jednotlivým synem svým. Samci vbec jsju rvái,

u nichž se podobá, že jsou si vdomi toho, jak vydatnou zbra ve svých

ostnech mají. Zvlášt

v akvárii pouštjí se o

každý koutek, který je-

den z nich okupoval, do

litých ptek, pi em mní
šat v úplné shod s vy-

hlídkami na vítzství až

úžasným zpsobem. Vítz
záí skvlými barvami,

kdežto pemožený bledne

jako msíc a hledí se pln

studu ukrýti. Nedopou-

ští-li toho však vítz a

rvaka koní probodnu-

tím pemoženého soka,

vzplane i jemu na tle

ješt jednou idná zá nej'

skvlejších barev, nežli

ume.
Ve volném stavu za-

kládají skoljušky sladko-

vodní pravidlem hnízdo

na písité mlin, pes
kterou voda hbit proudí,

a z ásti nebo i docela

je zahrabou. Hnízda ve

vod prost mezi vý-

honky rostlin založená

jsou zajisté vzácná. Mo-
ský druh 18 ctm. dlouhý G. spinachia, ukrývá svou stavbu ua po-

beží mezi chaluhami. Xejradji upevuje je na njaký do vody visící

pedmt, koen nebo teba provaz, zvlášt když beh je srázný a voda

hluboká. Práce stavitele, který pak všechno stavivo ode dna vzhru
vynášeti musí, jest vru obdivuhodná.

Jiný velmi obratný stavitel vodní jest hlavá erný (Gobius

niger), nejvýš 15 ctm. dlouhá moská rybika temných, zasmušilých

barev, nejhojnjší v moi Stedozemním. Obyejn sdržuje se tsn
u dna ve skalných roklinách, odkud vychází na lup. as námluv a zá-

rove stavební doba nadchází samci v kvtnu nebo v ervnu, kdy pustý

Hlavá erný i^Gobius niger; a jeho hnízdo.
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pelech svj opouští a vystehuje se do kvtnatých zahrad moských po-

Miž ústí ek mezi chaluhy a jiné rostliny vodní. Tu vyhlídne si pí-

hodné místo a dlí se ])ak do stavby prostrannélio hnízda, jež v kulovité

podob z koínk a výhonk utkává. Když takto ze sebe uinil domá-

cího pána a k ženní še stal zpsobilým, zstává ustavin poblíž svého

Hlavá bahemií (rcriophthalmus.)

domu a eká na samice, které piplují. Jakmile njakou zoí, snaží se

ji pivábiti a do domu uvésti, kde vajíka od ní nakladená ihned zúrodní.

Hlavá jako skoljuška holduje mnohoženství a jest tím radostnjší,

ím více samiek do hnízda vlákati se mu podaí. Je-li jich tuze mnoho,

zvtšuje ochotn dm a opatuje jej nkolika vchody a východy. Arci
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mže se státi také, že nkterý si)oádá všechno co nejlépe, a samiky

se mu pece vyhýbají. V tom píi)adé opouští dm namáhav vystavený

a i)esthuje se na jiné, samicím, jako ženy vbec vybíravým a nespo-

kojeným, lépe vyhovující místo. Tam vystaví si novou chaloupku, v níž

snad štstí lépe mu bude i)áti. Když vajíka jsou zúrodnna, má
hlavá o n péi nejvtší a hlídá mladý dorost po H nedl s nasazením

všech sil svých i)roti všem etným nepátelm, pi em hubne a chadne

k nepoznání. Ponkud sbírati se zase poíná, když dti bez dík se

mu rozpráší. — Ale abych poctivým byl, musím poznamenati, že nej-

novji nkteí i)ocliybují o pravd toho, že hlavá zvláštní hnízdo staví,

l)rotože toho v akváriích nikdy nepozorovali. Možná také, že ve volném

moi ryl)a jinak se chová nežli v tsné kleci.

Blízký píbuzný hlaváe je Periophtli almus, indická ryba,

jakýsi hlavá I) a hen ní, jenž pro zvláštní úpravu svých zaber ob-

stojí dlouhou dobu mimo vodu. Také on zakládá si na ochránní potru

v bahn pod koeny rostlin jakési hnízdo; není však proto zajímavý

tak, jako pro vlastnost prve zmínnou, která mu dovoluje tráviti valnou

ást svých dn v liahn na suchu, kde bhá pomocí tuhých ploutví

hrudnícli skoro jako ještrka. Potravu svou loví tém jen na suchu,

ba vylézá též na stromy a užívá vbec suchého i mokrého svta tak

vesele jako obojživelníci. (Pokraování.)

O divadle ían.
Napsal Josef Kuffner.

^Matí slovo, že mravy lidu obrážejí se na divadle. Z našeho divadla

jjj^l originální život a mrav takka úpln se vytratil. Vlastn ho tam

ani nikdy nebylo. Divadlo nevyvinulo se u nás samostatn. Když
mu postaven první stánek, už naneseno zárove nesísln kus,

yí(X potebného dramatického materiálu z ciziny pes hranice a te se

''•^ hrálo a hrálo léta a léta. A nyní už panuje mimo historii a fantasii

skoro výhradn jen vkus a mrav paížský a jeho slabé napodo-

beniny na našem jevišti. Obraz vlastního, domácího života marn tu

hledáme a snad bychom ho ani nestrpli, tak jsme už prosákli ped-
sudky naproti divadlu. Jsme v tom ohledu všickni rovni, spisovatelé

i obecenstvo, jedni zasluhují druhé. Xa divadle platí nám zákony, mrav,

zpsoby, ei a náhledy zcela jiné, pinesené, jen a jen ze scény známé,

o kterých ve skutenosti naší není potuchy. Vlastní mravy, vlastní ná-

hledy a lidi nedovedli bychom tam postaviti. Aspo marn dosud ekáme
na génia, který by rabský ten závazek šmahem peal. Naše divadlo je

v tom smyslu degenerováno a nejen naše, ale veškeré divadlo evropské,

vyjma snad ruské. Francouzi pevládají a udávají tón, diktují nejen zá-

kony technické, ale i spoleenské a mravní.

Teba utéci se do zadních století anebo daleko za moe, chceme-li

nabýti názoru, jak vypadá divadlo, jež zachovalo svou originalitu a je

dosud obrazem mrav, zpsob a názor národního života.
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Nedávno vydal v Paíži len tamejšího ínského vyslanectva, jenerál

eng-Ki-Tong, obšírnou a nadmíru zajímavou studii mravo- i povalio-

pisnou o íné a íanech, jež ve mnohém ohledu pináší nové svtlo

o zemi a lidedi této hájené a mnoho u nás Evropan pomlouvané íše.

Jenerál eng-Ki-Tong zná nejen svou vlast a krajany své dopodrobna,

ale zdá se míti také dkladné znalosti vcí evropských a býti vbec
odchovancem naší evropské osvty a vzdlanosti. Jeho „porovnávací

studie" te se nadmíru zábavn a ani sloh ani názor vcí neprozrazuje,

že by tu nehovoil o zámoském kraji istokrevný, vtipný Francouz.

O ínském divadle mli jsme dosud všeliké pedsudky. Je nevy-

vinuté, zanedbané, na nízkém stupni atd. tete po vtšin v literaturách

a sbornícícli. Cestovatelé, konsulové, kteí za bh poslání svého zdržo-

vali se ve „stední íši," zídka a jen s pohrdáním zavadili o devné
lešení, na nmž mimové ínští ve fantastické mumraji provádli své

i-ejdy. Nco ten pedsudek do sebe má. Vezmte jej, jak chcete, ían
se svou do bla oholenou hlavou, svým provázkovým copem, svýma šikmo

íznutýma oima a svislými, drátkovými kníry je komický panák a žádná

pomoc! Dvacet vás pjde kolem a nezdrží se smíchu. Teprv jednadvacátý

se pemže a položí mužíkovi otázku. A ejhle, co se z nho nevy-

loupne? Nejen výtený aj a porcelán mají v ín! Celou znamenitou

svoji kulturu, bohatou literaturu! A že vás zrovna zajímá divadlo,

jdte a vizte!

Od let padesátých, co pracovn síly ínské nalezly cestu do Ame-
riky a zaínaly se v massách pevážeti, dovídala se Evropa o ínském
spsobu víc a více. Le byly to studie ponejvíce penesené a zkalené.

Nyní si Amerika import „chinaman" zakázala, stal se jí nebezpeným.
New-York, San Francisko a jiná msta americká mají celé ínské tvrt.
Nacházejí se tam i ínská divadla a mnoho smšného vypravovalo se

o nich až k nám do Evropy.

Le spusme se už za našim výteným jenerálem do pravé „íše

stedu".

ínská scenerie odkazuje diváka zcela na fantasii. Obzor je v po-

zadí naznaen stnou, nkolik sedátek pedstavuje nábytek. íané
neznají divadel stálých a pedplácených. Divadlo postaví se za nkolik
hodin: nkolik prken pár stop nad podlahou neb zemí, nad tím stecha
z rohožky na bambusových sloupcích, pomalované plátno co stna v po-

zadí a po stranách a kolem do kola se vršící lavice architekturou

stejn jednoduchou : to ínské divadlo.

Staví je na námstích i v ulicícii. Obyvatelé tvrti skládají se

spolen na zapravení útrat a asto staví se v elo takých podnik
sami mandarinové. Tak vypadá divadlo pro lid.

íané jsou národ velmi umní a písemnictví milovný. Bohatci
a lenové šlechtických rod ani nemusí chodit do divadla; mají je

doma. Bohat zaízený ínský dm má také svou divadelní sí
; patí

k dobrému tónu dávati doma pedstavení, ku kterým zvou se nejen
osoby stejného rodu a postavení, ale i obecenstvo.

fi,emeslo divadelní je u ían v povržení, jako do nedávná u nás.

ínský herec nemá ve spolenosti vážnosti, považuje se za nehodného,
krátce eeno, za nestydu.
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Ku podivu, jak všude v tó véci tak zvaní vzdlanci spolu sou-

hlasí! Umní dramatické je vysoce ctno a lidé, kteí je vykonávají,

dáni jsou do klatby. V ine nic jinak nezacliází se s herci, než jakf)

v Evrop za dob nékde Ludvíkovskýcli. Oni s sebou vozí své poteby

a odíkávají své role pod stanem na erstvém vzduchu. ííeditol takové

s])oIenosti je neobmezeným její vládcem. Kletba spoívá na ubožácích

a pece má jakýsi pvab do sebe, žíti volné na vzduchu jako pták,

táhnouti od niósta k méstu a peovati o zábavu obyvatel.

Velká mésta mají své stálé herce. V Sangai a Xankinu jsou

bérci usedlí a divadla jsou tu mén primitivní, než jinde. Jsou

v jakémsi rozkvetu a hercm se do])e vede, docházejí i jmní, jímž

nakonec nabývají i vážnosti. *)

Hereek Óíiíané neznají. Akoliv byli asové, kdy i na ínských

prknech ženský pvab závodil o palmu. Úlohy ženské sveny jsou

mladíkm, jako za dob Shakesi)earových v Anglii. To ovšem nemalá

vada na jevišti a nám Evropanm nesnadno vysvtlitelná. Mladí muži

v úlohách ženských ! falešná ženskost ! Za císa mongolských hrávaly

prý také ženy divadlo, požívaly však špatné povésti. Njaký výnos

chána Kublaje z roku 1263 staví prý hereky a nevstky do jedné

ady. Pozdji žena vypuzena s jevišt. Na prospch své povsti sice,

le nikoli na prospch umlecké dokonalosti. Žádné mládí, žádný úbor,

žádné líidlo ovšem nenahradí pohlaví

!

Také v soukromých domech hrává se divadlo. Ne ochotnicky, ale

od najatých schválné spoleností. Je obyejem v bohatších, lepších

domech, u ían „literárn" vzdlaných — a v ínsku velice prý se

na takový titul hledí — dávati hostm po tabuli
,

jaksi k desertu

divadelní pedstavení. Bohatý ían má v dom svou uritou divadelní

sí, jak obyej káže a jako u nás máme zvláštní pracovny a zvláštní

ložnice.

Jenerál eng-Ki-Tong popisuje takovou liostinu ve vzácném dom
a myslím, že si tenáe nerozhnvám pro nkolik dotyných ádek. Ne-
patí zrovna do historie divadla, ale jsou zajímavý.

Obady pi hostin rzní se ponkud od našich západních, a ve

mnohém jsou jim podobny. Po síni jsou rozestaveny stolky, u nichž

hosté sedí tak, aby vidli na jevišt. Sluhové pinášejí po ad jídla, se-

stávající ze šesti až osmi podnos. Jídla všelikého druhu a velmi peliv
i s nemalým umním upravená. Všeliké pomluvy rozšiovány o ínské
kuchyni, tak že roztomilý náš jenerál uznává potebu zastati se pravdy
ve jménu svých krajan. Podle rzných cestopisc, již popisovali své

návštvy v ín, není netvora pod sluncem, aby se nehodil za vítaný

artikul ínské kuchyni. Psi, koky, hadi potkávají se tu s živoichy
kuchysky ješt mén lákavými, s ervy a krysami. Podle pravdy, již

hlásá jenerál eng-Ki-Tong, dávají však íané, jako kterýkoliv národ na
západ, rozhodnou pednost zvin a drbeži ped uvedenými druhy. N-
které zvláštnosti se ovšem vyskytují — jinak by ani nebylo tžko býti

*) tu v jedné zpráv o ínském divadle v San Francisku, že tam platí

hlavnímu herci sedm tisíc dolar gáže. Herec,,jenž má hlavní úlohy ženské,
dostává ješt o dva tisíce víc. Neskrblí tedy íiíané naproti uméní.
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íanem! — jako ptaí liiiízda, ploutve žralok, daíii žlázy a jiné

velmi úpravné pochoutky. A aby naprosto vyvrátil bajky vypravované

o ínských tabulích, uvádí jenerál mimo známé hliky ze slonové

kosti také užívání porcelánových lžiek a stíbrných vidliek, tak že

není nijak nezbytno, pi ínské tabuli pošpiniti si prsty.

Nkteré podrobnosti jsou odchylné. Nežli se hosté dotknou pi-

nesených jídel, povstanou a pipíjejí na zdraví hostiteli, jenž je na to

vyzývá, aby se mli k vci. Ke konci hostiny povstane hostitel a pi-

píjí na zdraví host, bez jakékoli ei, což by ve mnohém našinci

mohlo vzbuditi pání, aby se naše tabule a bankety odbývaly po ínsku.

Hostitel se toliko omlouvá, že poskytl obd tak jednoduchý. Slavnostní

l>ípitky jsou v ín píkrmem neznámým a dojista nikoli na škodu

tlesnou a mravní oban. Chce-li nkdo nkoho ze spolenosti tím

spsobem poctíti, dá mu to íci sluhou ; vezme pak plný pohár do obou

dlaní a rázem jej vyprázdní. Osoba takto vyznamenaná je rovnž za-

vázána, rázem svou sklenici vyprázdniti a na dkaz dokonalého vvkonu

ji obrátiti.

Náhle však jde hnutí celým shromáždním, hovor se utiší. Herci,

bohat odni, vstupují do slavnostní sín; pokloní se vespolek a jeden

z nich, doveden k nejpednjšímu hosti, pedloží mu knihu, do níž ve-

psána jsou zlatými písmenami jména padesáti, šedesáti her, jež herci

znají z pamti, a které dovedou okamžit hráti. Ta kniha jde pak od

stolu ke stolu, a když je volba kusu ustanovena, vrátí se kniha náel-

níku spolenosti. Na to otevrou se zvení dvée sálu a obecenstvo má
dovnit i)ístup; žena hostitelova, tedy domácí paní, a její pítelkyn,

které si byla pozvala, usednou na galerii ve vrchním pate, ukryty

jsouce za bambusovým mížením, a pedstavení zapone.

Dramatické pohnutky ínského divadla jsou ponkud jiné nežli

naše. Na našem pevládá láska, všecka ostatní hnutí lidského srdce ne-

mají le význam podízený. U ían nemá láska onu váhu. Horoucí,

muenická láska, jakou vídáme na našem jevišti, láska co tyranická

vládkyn, pipadala by íanm pe^ijatostí. ían je flegmatický, ne-

rozuml by bouím srdce a zoufalým záchvatm, jaké bývají ve sledu

našich lásek. V ínsku o vcech lásky rozhoduje vle rodi. Pro ro-

mantiku nemají stízliví íané naproto žádného smyslu.

Jejich scénické pohnutky jsou daleko všednjší a skutenému
životu bližší. Od našich autor žádá se pro divadlo dvojí: jednou aby

tvoili lidi, jací jsou, anebo lidi, jací by mli býti. Na ínském divadle

jest asi ol)ma ])ožadavkm stejnou mrou uinno zadost.

Nejdležitjší zpruhou dje na ínském divadle je i'icta. Podle

našich pojm cit chladný, však i)o ínsku jsou jím vyznaeny tém
veškery náklonnosti lidskélio srdce. Úctou vyrozumívá se nejen píkaz
povinnosti le i pocity ušlechtilé, jaké vznikají ze svazk rodinných.

Náklonnost i úcta synovská, náklonnost mateská jsou mocné živly

dramatické.

Ve známjším i na západ ínském kuse — je peložen také do

nminy — „Kídový kruii" vyskytuje se znamenitý pípad lásky ma-
terské. Dv ženy j)iznávají se k mateství jediného dítte, jako ve

známé Salomounské legend. Pijdou ped soudce, který aby se domakal
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l)ravdy, káže na zemi kídou naznaiti kruh, do jeho/ stedu pohiží be

dít. Ustanovuje pak, že bude náležeti oné žene, která je ze stedu

kruhu dohude. Licliá matka, jíž se nedostává náklonnosti, dobude je

jted pravou matkou, již neíUjpustila soustrast, aby užila všech sil.

Soudce ji za to uznává za pravou. Rozsudek sice mén krvavý, ale

stejné moudrý jako onen Šalon)ounv a dalo by se o nápadné i)odol)-

nosti obou uené rozmlouvat.

Podobn silnou a psobivou je náklonnost synovská. Ona vnukuje

iny velké, obtavé, ona je hybným živlem na divadle.

Je i)()divuhodno, jak podobná je zevní úprava ínských kus našim

moderním, akoliv ob dramata, evro])ské i ínské, zcela samostatné

a beze všech styk se vyvinula. Rozdlení na akty a scény je stejno

a to je dležito dost, nebo, jak známo, drama ecké rozdlení na

akty neznalo, ínské kusy rozpadají se na tyi akty a proslov anebo

na pt jednání. Aktm íkají tam oddlení a proslov nazývají

úvodem. Tento proslov ili úvod je na míst exposice; první, druhý

a tetí akt rozpádají zápletku, jež ve tvrtém se rozešuje apotheosou,

trestem anebo — svatbou. Ostatn ne všecko, co se provozuje, je sku-

teným dranmtem. Hraje se také mnoho drobotin, zamilovaných výstup,

které mají za vrchol veselku.

Na všech divadlech svta ta otázka dlá spisovatelm nejvtší

starosti: jak má vc skonit? Obecenstvo všude si peje míti na konec

svatbu. Je ku podivu, jak se v tom íané s námi Evropany srovnávají.

A^ tom ohledu všecka obecenstva na svt zstanou si rovna až do

skonání svta.

Co se jednajících osob dotýe, jsou rozlišeny zvláštními význa-

nými pívlastky. Hlavní úlohy jsou asi tyto: vysoký hodnostá, starší

otec, mladý student, mluvka neb žertovný mladík z úloh mužských, a ze

ženských vyskytují se: starší dáma, soubretka, dohazovaka, dívka vyš-

šího rodu, žena podezelá a kurtisánka. To jsou hlavní tyi)y ínského
divadla.

Jména osob jsou ponejvíce význaná, již naped prozrazují stav

nebo povahu osoby. Slovní híky jsou tu velmi oblíbeny a ínský autor

nikdy nepropase píležitost, mže-li pobaviti trefn vynalezeným jménem
pro osobu, zastupující mén návidnou tídu ve spolenosti. Kdo se

Idun nadýmá, zstávaje však neškodným, sluje pan Papírový tigr;

dáma podezelé povsti sluje paní Ctnostná; všecky druhy lidstva jsou

poznamenány až do nejjemnjších odstín. Jenom ošizený manžel, jenž

na evropském, vlastn francouzském jevišti hraje roli tak znanou, je

na ínském tém naprosto neznámý.

Tu je hned dkaz pro vtu, že se na divadle obrážejí mravy lidu.

Za to má ínské divadlo zvláštnost, která je mu zcela vlastní

a dodává mu rázu: jest to úloha zpívající osoby. Na povrch velice

se podobá ínská hra naší tak zvané, druhdy oblíbené „he se zpvy".
Jenže v ínském kuse jenom jediná, uritá osoba zpívá. Její úlohou

jest buditi pozornost a obraceti ji ku mravní tendenci pedstavení.

Zpívající osoba je zúastnna v dji ; ás úlohy má veršovanou

a ta je vždy reflexivního obsahu. Tyto verše provází hudba. Zpívající

osoba je vždy bystejšího nad jiné ducha a pedstavuje básníka uprosted
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(leje. Tento liariuoiiisuvaný a rythmický lilas, zvedající se uprosted

rozmluvy, perušující dej a uvádjící na mysl divákovu njaký nový

neoekávaný náhled do odehrávané události, pi])omíná básníka, jenž se

obraci k obecenstvu, odkrývaje své zámysly.

Y kuse /, á li a d n á tunika nalezl milosrdný lovk žebráka

umírajícího hladem a zimou. Vzal jej pod svou stechu a pohostil.

Ohál jej, i)osilnil a dal si od nho vypravovati nešastné píbhy jeho.

Pohnut vypravováním obrací se na svého pítomného syna a praví

:

— Hle nešastníka, k nmuž se kolo štstí dosud neobrátilo.

A zpívaje dokládá:

„Kdož by uvil, že jsou na tom svt lidé, kteí jsou lidem sotva

podobni?"

Tu je kousek úlohy osoby zi)ívající: pronáší sentenci, která má
na posluchae uiniti dojem, probuditi v nm soucit.

To bylo v kuse vážném. Pletky komorné sluje kus lehího

rázu. —
Student Pé-Min-ong zamiloval se do krásné Siao-Man, již zahlédl

v zahrad. Druhého dne vyšle Siao-Man, jejíž srdce také chytlo, svoji

komornou k Pé-Min-ongovi.

Fan-Sú. Pozdravuju vás, pane.

Pé-Min-ong. Ah! Fan-Sú! Pišla jste tedy?

Fan-Sú. Jak se máte?

Pé-Min-Cong. Hynu studem! — Jsem churav a ona je toho

vinna: nedivte se Fan-Sú. Sml bych vdt, pro picházíte?

Fan-Sú. Moje velitelka se o vás tuze zajímá; ráda by vdla,
zda máte pokoj a je-li vám lépe.

fZpívá)

Odporuuje vám, pane, abyste se léil a peoval o svou vzácnou

osobu.

Pé-Min-Cong. Neuložila vám pro mne njaké rady?

Fan-Sií (zpívá) : Peje si, abyste se dal na studie Kingu a djin
i abyste nezanedbával básnictví. *)

Pé-Min-Cong. A což od srdce mi neposílá rady?
Fan-Sií (zpívá) -. Stežte se slov neuvážených (zakrývá mu ústa).

Pé-Min-Cong. Jsem tak churav, že duše má je zvrácena a moje
sny rozbourány. Myslí vaše velitelka na mne opravdu?

Fan-Sú. Moje velitelka praví, kdyby nemoc vaše se mla zhoršiti

(zpívá)

že vám pošle hemánkového odvaru.

Jak vidt, zpívá tu moudrá komorná panu milenci velmi ochlazu-

jící sentence do ucha. Tu teba doložiti, že úkol milenc obstarávají

na ínském jevišti z pravidla „studenti", tedy nastávající okrasa ínského
svta vzdlaného. Na titul vzdlance, „literáta", básníka atd. si v Cíne

*) V Cíué se nesiiurn hledí na literární vzdlám'. Je to skoro jediná
podmínka ku kariée a skoro v každém kuse vystupuje literát, který si už
buto odbyl státní zkoušky anebo se na né pipravuje.
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l)utri)í víc než u nás a proto vtipná služka vzkazuje i)anákovi od své

velitelky „aby nezanedbával básnictví." Akoliv nejsou nevsty nemilo-

srdný a neohledávají písn, na kolik mladý pán titulu zasluhuje. Páni

milenci z pravidla nejsou o sob ani zajímaví ;
jsou veselí, dobrodružní

cldapíci, i)odle módy ustrojení, co možná vtipní, dobí stelci, zkrátka

jnají za sebou vyšší školu zábavní. Jinak nevynikají. Na štstí mají

zamilované dívky jednu všeobecnou chybu: jsou nesmírn shovívavý

k vousatému pohlaví. Po pílišné uenosti se neohlížejí a ve srozumní

s autory dlají si z mladých pán spíše blázny. Jenerál eng-Ki-Tong

co povolaný znalec dokládá, že v manželství je nedostatek vtipu a vdo-
mostí pravou zásluhou, ím hloupjší je muž, aniž by to na
nm bylo znát, tím více líbí se ženám. Není prý jediného kusu,

kde by nevsta vynášela ducha a vdomosti svého nastávajícího.

Pednes „zpívající" osoby je i po našem smyslu „zpvem," má
melodii i rytmus, jakož vbec mají íané smysl pro naši hudbu.

Davis vypravuje ve svém popisu íny o vlašských zpvácích, kteí r. 183.3

l)rovedli v Macau nkolik Kossiniho oper. „íané byli velmi píjemn
pekvapeni," píše Davis, „slyšíce sms rccitativ a zi)vu, který se

tolik podobal jejich vlastnímu." Zda eení vlaští zpváci

stejn se vyslovili o ínském, je ovšem jiná otázka. Amerití sjjisovatelé

mají pro hudbu tamjších íau jediný terminus : i)ekelný hluk.

ínské veselohry mají ráz satyrický. Satyra pedpokládá znalost

pomr a dlužno tudíž pedeslati nkteré doklady z ínského života.

Éada satyr namíena je na píklad proti sektám Tao-Ce-m.
Lao-Ce, jakýsi Epikur ínský, zanechal knihu Tao te King, která

patí mezi nejznamenitjší pomníky ínské filosofie. Není pravidla mrav-

ního neb mudrckého, aby se ho byl znamenitý duch ten nedotekl. Je

to jakési mudrosloví národa ínského pro všecky pípady všedního

života. Je zajímavo potkávati se v knize tak staré s náhledy a výpo-

vdmi, které svým pozdjším autorm na Západ vynesli slavné jméno.

Tao-Ce-ové mají po uení svého mistra toliko jméno. Je to sekta,

za kterou by se bezdný její zakladatel asi sám stydl. Má v ín
velmi špatnou povst. Tao-Ce-ové jsou vlastn šarlatáni, nduvkové,

kteí využívají povrivost lidí. Podobají se ve mnohém našim staro-

evropským alchymistm a arodjníkm. Praví se býti ve spojení s duchy,

mají hojidla pro nemoce atd.

Specialitou Tao-Ce je i)edpovídání budoucnosti. Kážou zásadu

sthování duch, vzývají duchy, jsou nesmrtelní a neustále se sthují.

To. arci vdná látka pro satyrické spisovatele a nkteré jich kusy

jsou vskutku žertovné. Jedna situace obzvlášt je svdná a spisovatelé

asto se k ní vracejí: manžel, jehož duše se vysthovala, po smrti se

vrací, aby vidl, jak dlouho trval zármutek jeho vdovy. Rozumí se, že

bývá zídka s výsledkem spokojen. Sujet není dokonce exotický, jak

by se zdálo. Na celém svt ví se v upímnost slzí manželských

a vný bol pozstalých truchlících. Ta nadje je ijotchou umírajících,

té víry je jim potebí, aby s lehím srdcem mohli odebrati se na onen
.svt mezi bohy a andly. Posledním snem života je nadje na vrnost.

Dogma o sthování umožuje kontrolu toho luzného klamu a jsou-li
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manželé, kteí po petení uvedených kus neustávají dvovati, mají

dojista víru pevnou.

Z nejzajímavjších ropertoir Tao-Ce- je pesthování duše
Jo-eu-ova. Má situace tak veselé, že by se mohla dobra hráti

i na divadlech našich.

Hlavní osobou dramatu je Jo-eu, hodnostá soudního ádu. Je

asesorem pi soudu njakého dležitého okresu, kde ode dávna konal

spravedlnost. Autor vyzrazuje nkteré jeho slabosti, naráží na drobné

dárky, jimiž dovoloval mírniti písnost svoji u jistém vyšetování. Klep

ten není zajisté docela bez podstaty, nebo císa naídil komissi v té

záležitosti. Vc pišla ped soud.

Když vycházel ze sín, potkal náš soudce poustevníka, nesmrtelného

Tao-Ce-Liu, který zoiv jej zdaleka volá: „Nešastný Jo-eu! Nadešla

jeho poslední hodina!" Lid se sbhne kolem proroka, maje ho za šílence.

Soudce naídí, aby ho zatkli.

To je obsah proslovu.

Když pišel Jo-eu dom, ihned onemocnl. Pedpov Tao-Ce-

Liova se napluje. Soudce umírá a celá rodina je shromáždna. Lékai
nemohou pomoci. Jo-eu sdluje svému bratrovi poslední vli. Je za-

jímavá, obráží se v uí ínský mrav i duch.

Jo-eu. Brate, mám pátele, mám je obzvlášt, poádám-li hostinu

;

le komu, ne-li vám, ml bych sviti svoji ženu, odporuiti svého syna'/

Slyšte, otevru vám své srdce. Moje žena je dosud mladá, je hezká,

pvabná ...

Syn-Fo. Je proto pece ctnostná. eho byste se obával?

Jo-Ceu. eho bych se obával? Svdník. Jsou muži na svt, již

se nieho neostýchají ; ti pijdou . . .

Syn-Fo. Vaše obavy, brate, jsou bez podstaty. Moje švakrová

se nedá svésti.

Vejde žena Jo-eu-ova.

Jakou to zde máte e? Všecko jsem zaslechla. Takové podezívání

mne uráží. Prosím, abyste v tom svém smutném stavu zapudil od
sebe zlé myšlenky. Staniž se, co sta, já vdovou zstanu. Budu bydlet

se svým synem ; nepodejmu se nových svazk
;
jsem ženou a nikdy jsem

neopustila dm, až budu vdovou, nikdy z nho nevyjdu. Nikdy bych se

nepodívala muži do tváe. Fi, hanba

!

Ale soudce nemá víry. Uvažuje, jakým píi)adm je ctnost ženy

naproti mužm vydána. Pjde za jeho rakví a: „Všickni lidé z msta
eknou : assessor Jo mel krásnou ženu, pojdine na poheb, uhlídáme ji

!

Ah, paní má, až vás uzí, nebudou uneseni vaším kyprým bokem,
vašimi pvaby? Jakobych je slyšel: jak je hezká! jak je krásná!"

Milý soudce má živou obrazotvornost. Pátelé jej utšují a ou

zeme, chudák, v pochybenství.

Ve druliém aktu zaíná vlastn teprv kus. Jevišt pedstavuje
jedno z Tao-Ce-ovských i)ekel, jichž jest osmnáct.

Král i)ekel uprosted zlých duch fantastického vzezení odbývá
soud. Pivedou ubohého Jo-eu, který sám býval soudcem. Obhájce
nemá, je odsouzen. Uložen mu trest, jaký stíhá lakomce, velmi d-
myslný : loviti peníz z hrnce, v nmž se vaí olej, a loviti jej vn.
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Xa štstí ujímá se ho poustevník Liu. Nesmrtclníci Tao-Ce mají

vlastnost, že se mohou objeviti vždy a všudy, kdy a kdekoli jim libo.

Liu slibuje soudci i)omoc, pestoupí-li na víru Tao-Ce. Ubohý písahá
u všech dobrých a zlých ert, že pistoupí na všecko všudy a pou-

stevník vyžádá si slyšení u krále pekel. Poslechnete jejich rozmluvu

:

Král. Slavný miste, ml jsem vám pijíti vstíc. Byl jsem ne-

slušný a to mne tuze mrzí.

Liu. Mám na vás vážnou žádost. Jakho dopustil se zloinu Jo-

Ceu, že jej tak hrozné stíháte?

Král. Vám tedy není známo, že ten daremný lovk za živa

kupil se spravedlností?

Liu. Veliký králi, následujte Hospodina pána, jenž rád popává
bytostem života. Ten muž, jakkoli je vinný, je pece pobožný. A ostatn
obrátil se na víru, vyslovil se a bude mým žákem. Mn k vli rate
navrátit duši jeho tlu a poslati ji na svt.

Král. Pokejte, podívám se. (Dívá se) Pohíchu ! Jo-eu-ova žena

práv spaluje mrtvolu svého manžela.

Liu.^ Co poít?
Jo-Ceu. O, hanebnice ! Ukrutnice ! Zeno má, tolik ti tedy záleželo

na tom zbaviti se mých zbytk! Nemohla jsi jediný den pokat?

Lili. Veliký králi ! Vy máte moc nahraditi jedno tlo druhým.

Zkuste toho tenkrát!

Král. Tuze rád. (Podívá se.) Na pedmstí onoho okresu zemel
ped tema dny mladý ezník. Jmenuje se Li. Velectný nesnu-telníe,

mohl bych pesthovati Jo-eu-ovu duši do tla toho ezníka. Co my-
slíte? Upozoruju vás, že je strašné ošklivý, má bílé oi.

Liu. Pijímám, pijímám. (K Jo-Ceuovi) Zstate vren svému
slibu, pamatujte na moje nauení. Jmenujete se nyní Li

;
jdte, opuste

msto mrtvých

!

tená uhodl, že se pan Li nedal dvakrát vybízet.

Tetí jednání hraje v bytu mrtvého Li. Pátelé jsou pohromad
a chystají se na pohební obady. V tom se mrtvý na svém loži zvedne.

Pekvapení, radost atd. Jenže Jo-Ceu maje za sebou cestu vesmírem

a zapomenuv, co se s ním zatím udalo, nemže se vpravit do nové

situace. Zuí, vyhání pítomné a ovšem nikoho nepoznává, ani otce,

ani rodinu, ani ženu, která jej chce mermomocí objímat. Volá po svém
soudním vykonavateli, aby mu vyházel tu eládku z domu.

Konen se zpamatoval a uvdomil, co se kolem dje. Chce vstáti

a jíti do svého bývalého domu. Ale mladý ezník byl mi-zák na nohu

a nynjší Li klesá tedy zpt na lože. Pinesou mu berle a Li vida

svou zbídaenost, prohodí: V pedešlém svém život byl jsem mrzákem
na svdomí, nyní jsem jím na nohy. To je spravedlnost.

Ve tvrtém aktu belhá se ulicemi do svého bývalého bytu. Táže

se kolemjdoucích: „Víte, kde bydlím?" „Nevíme." „Víte, kde je Jo-

eu-v dm?" — „Zde je." Nepoznává svj dm; z rozkazu vrchního

soudu byl obnoven pro zásluhy, kterých si zesnulý dobyl o soud-

nictví. —
Satyra je znamenitá.
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Rozumí se, že jej žena nepoznává a když jí vysvtlil, co a jak

se udalo, pijde žena Liova a celá ezníkova rodina; nastane hádka,

soudní vykonavatel popadne ezníkovu berlu a jme se nakládati mu na

záda, kik, volání o pomoc a vše se hrne k soudu.

Císaský soudce pedsedá. Prapodivná pe. Zah)vaný a žalobce

vézí v jedné osob. Které žen ho piknout? Saloinounský rozsudek

nelze tu provésti. Na .štstí objeví se deus ex machina — poustevník,

a pipomíná Jo-euovi, co slíbil. Bývalý soudce vzdává se nárok
a obrací se k životu nábožnému a je po pelíení.

Kus je velmi veselý i dosti rozumný. Vidíte, že ínský autor se

svými lidmi a názory zapádá veselohru zcela po zákonech našich

moderních mistr. Je tu zápletka i rozuzlení a konen i — morálka.

Ubohý soudce, než aby náležel dvma ženám, jako ert v pohádce, když

sestárnul, radji se stává poustevníkem: dobrý a pouný píklad.

Vlastních kus náboženských íané nemají, ale jakož náboženství

má nedozírný vliv na mrav i obyej lidu, jest pece mnoho kus hlavn
komických, kde je e o budhismu a o Tao-vi. Pro lepší porozumní
teba uiniti nkolik slov o tomto nejstarším v lidstvu náboženství.

Katechismus bude dosti zábavný.

Budhismus ili kultus Fo-v je rozšíen po in, v Thibetu,

Siamu, Koinín a v Žaponsku. Tisíc let ped vroukou kesanskou
vznikl v Indii a prodlal tam dobu kaceování. Jako každá reforma

rychle se ujal a šíil. Buddha kázal ctnosti, nedovoloval svým žákm,
aby lhali, aby se ženili, aby víno pili. A to jsou vážná a dojista tžká
pikázání, pro která l)y se byli vící sotva píliš nadchli. Byl tu však

jiný háek. Reformátoi chyte vypravovali, že Buddhova matka spolkla

ve spaní slona. Ala bonheur! Tato neodolatelná okolnost, jakož i jiné

stejn krkolomné vyvolaly teprve pravý fanatism mezi pívi'ženci reformy.

Náboženství od té doby bylo založeno, Buddha zbožován pode

jménem Fo.

Do íny dostal se Buddhism v prvním století po Kristu a konal

zde divy. Bonzové, mniši buddhistití, nabyli brzo vlivu, založili mnoho
klášter a dobe se jim dailo. Mli výtenou methodu, která by se

odporuovala všem novotám náboženským. Dávali pikázání, hlásali

zásady, ale nehledli písn, aby se také vykonávaly. Dárky božstvu

postaily. Vynalezli nebe, oistec a peklo a podle výše poplatku mohl
se híšník dostati sem nebo tam. Po jistou dobu stavla se ínská
vláda novému ná])oženství na odpor, ponvadž se protivilo její naízením.

Buddiiismus odolal a stal se vírou národní, náboženstvím lidu, který

musí míti njaké bohy, a devné, a bronzové.

Jedno ínské dílo, jakýsi „seznam", jenž obsahuje dvacet devt
svazk, v)'poítává pravé djiny ínských boh a duch. Tu je zaneseno

vše, poínaje zbožováním ohn. (Dokoneni.)
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Napsal Quido Mansvet-Klement.

^ I.

rtvé, dusné ticho prostírá se kolem, kam jen oko

^ (lohlednouti mže, a v dáli tam, kde obzor mizí,

splývá modrá klenba nebes se žlutavou si)onou kraj-

ního pruhu zemé, uzavírajíc na pohled prostor našeho

svéta. Stojíme na výšine, ovládající rozsáhlou hrbo-
' hitou krajinu, jejíž do nekonena stoupající a opt se

sklánjící vlny pusté moe písku tvoí; tato moi po-
"^

ditbná pustina jest zblízka jako rozbouená, avšak ím
více do dálky se prostírá, tím více zjemují se hrbolaté

kontury, a liebeny vln sbližují se vždy více a více, až

posléze oku v šedo-žlutavou plá splývají, jejíž okraj do

blankytu modré báné se noí. Krajina zdá se býti bez ži-

vota, a jen temn zl)arvený orel poušt prudkým vzmachem
svých mohutných perutí stoupá do vysokých proud vzduš-

ného oceánu, do výšin jemného zde éteru a krouží v nich

tak dlouho, až blesky jeho zraku vypátrají kue poušt,
velkou „gangu." Potom jako šíp samostelu dopadne prudce

k zemi a rozsápe s hltavou rozkoší svou nebohou ob
v liorkém písku.

Daleko kolem marn hledáš bylinku. Jen drsný bodlák živoí tu

a^tam, zapouštje houževnatý koen hluboko do neplodné pdy, a daleko,

daleko musíš se bráti, než najdeš njaký zakrnlý ke mimosy, kterýž

jen dotud smutné vyzírá nad povrch zem, než bouný vítr poušt jej

l)ívalem i)ísku zasype. — Tamo v dáli vidíš mavý bh karavanové

cesty a l)da poutníkm, kteí s této zbloudí. Dvakráte do roka, ped
poutí mekkánskou a po ní, liemží se na této cest davy statisíc v ná-

božném zanícení horujících moslim, snášejících s proslulou chladností

orientálc žíze, hlad i žárné l)oue poušt. Jich neleká loupeživý

Arab, ani Beduin, a klesne-li nkdo z nich v náru smrti — což teba
nkolika stm se stává — zahrabou jej soudruzi do sypkého písku

a pomodlí se, aby ihned doprovozen byl ku proroku, kterýž jej do

ráje k huriskám uvede. Poutníci pak tálniou dále. A když byl poslední

jezdec stráže, která vždy za karavanou klusá, za obzore^ zmizel, vy-

noí se, jako z nitra zem, hejno laných hyen, šakal a jiné sloty,

kteráž píšern skuíc pohbené poutníky hledá, jejich tla vyhrabe

a ve spolenosti nezvaných sup })ohltá I — —
Však jeme dále! Pouš je zase tichá a mrtvá. Nikde živého

tvora, nikde rostliny a nikde stínu. Jenom úpalný žár slunce a v nm
nepehledná hrbolatá písina. Vzduch se ani nehýbá a v uších zní nám
jenom tepot vlastní krve. Však pojednou, jaká to zmna! Jakoby erstvý

vánek nás byl ochvl, vzrušily se všechny naše smysly. Bh znavených

6*
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o naširli se urychluje, a lile: na obzoru noí se konen ze žlutavého

moe i)isku, ryohle vystupujíc, štíhlé palmoví a z nedaleké již oasy

kyne nám chlail, oberstvení a žádoucí odpoinek. Ach — oasa! Jaké

to slovo lahodné, jak líbezný to pojem a obraz ! Po nkolikadenních

útrapách v sálajícím žáru slunce, bez záchvvu i nejslabšího vtérku

a bez nejmenšího stínu vlekou se smutn k i lovk, na smr unaveni

parnem a žízní. Ústa jejich jsou vyprahlá a jazyk jako spaený lpí

na suchém klenutí; z popraskaných rt tlaí se tmavá krev, tepny

divoce bijí ve spáncích a tlem probíhá první záchvat hrozné horeky

poušt. Tu pojednou jako na dané znamení vyrazí ze všech hrdel slovo

^y^h" — (oasa) a s napjetím všech zbývajících sil spchá vše, jako

k novému životu probuzeno, na místo spásy tam, kde na obzoru šav-

naté koruny palem se objevily. Tam ine se mocný proud rozvtvených

liramen spodních, a zemdlený Arab, doraziv k cíli, má na vyprahlých

rtech slovo jediné, avšak význané: Alláh! Pak klesá u pramene nad

kišál jasného a dlouhým douškem ssaje nový život z hlinného

„šarbi" (džbánu), kterýž mu k ústm pidržuje soucitná Arabka.

Tedy je syrská pouš hrozná, a pou po ní jediná dsná útrapa?

táže se asi tená. Nikoli! Ani pouš není tak jednotvárná, jak se

obyejn myslí, a jako všude, stídají se i zde útrapa s rozkoší. Ba

pekonal-li poutník svízele mrtvých pásem, jejichž obraz jsem shora

strun nartal, zdá se mu, že není lepšího cestování, než touto roz-

kienou pouští! A kdo iní milými i tyto pustiny? lovk!
Nepopírám arci, že jest to domovina loupeživých Arab a Beduín,

kteíž s Evropany bez velkých poklon asto zatáejí, avšak jisto je,

že není v celém svt tak obecného a upímného pohostinství, jako zde,

a každý cestující doraziv na své pouti ku stanm tchto svobodných

syn pírody, najde u bohatého i chudého otevený stan, pohovu a po-

silu. Do kteréhokoli stanu vstoupíš, jsi pátelsky uvítán, aniž se t
kdo táže, odkud picházíš, co jsi a kam se ubíráš, a bezpenost tvé

osoby i tvého majetku jest úpln zaruena. Ba asto stává se, že

vzniká i spor o hosta mezi sousedy, ježto každý z nich cizince do

svojí ochrany vzíti a ke svému krbu uvésti chce. V takovémto pípade

nmsí cestující sám rozhodnouti, u koho volí odpoinouti a pojísti. Jak-

mile jsi uveden, spchá každý, aby ti pobyt v prostranném stanu co

nejpíjemnjším uinil. Velké mkké koberce a divanové podušky roz-

kládají se hbit na nejlepší místo a jízdou znavený cestující hoví si

lile libosti a poteby, nemuse dbáti nieho, než toliko svého pohodlí

;i žaludku. Jídlo a pití pedkládá se hostu co nejrychleji a uloží-li se

cizinec k sílícímu spánku, ztiší se všechno kolem, aby nebyl vyrušován.

Pi odjezdu nežádá hostitel nikdy ani nejmenšílio díku a soukmenovec

velice by jej urazil, kdyby mu nabídl dar njaký, nebo vzíti za po-

hostinství odmnu považuje se za skutek nectný. Krom tohoto obecného

pohostinství má šech každého kmene pro váženjší cestující zvláštní

velký stan, nebo jiný píbytek, ve kterémž pak cizinec považován jest

za hosta celého kmene, jenmž všichni s velikou úctou slouží.

Avšak nyní jsem nucen oslabiti laskavému tenái illusi, kterouž

jsem v nm ne])Ochybn spsobil, a sdliti mu, že takto píjemn a zcela

bez penz syrskou pouští cestují vlastn a z pravidla jenom Beduíni,,
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Araljové a Drúsovc", kteí i)ouš tu obývají, kdežto cestující Evropan

takovéhoto patriarcliálnílio života úastným se stává jenom tehda, když

si zaojjatil pohostinství u nkterého / knížat poušté, který se i>ak již

postará, aby tento šastný pozeman beze všelio strachu a l)ezpenéji

než v kterékoli krajin Evropy tudy cestovati mohl. Cesta k dosaženi

takovéhoto, ekl bycii generálního i)ohostinství není arci tak docela

snadná, avšak jest pístupna a stojí za to, aby se tourista o ni pokusil.

Véc záleží hlavn na gubernatorovi v Damašku a na drúském eniiru

v Sueidé, a i)Otom na dobré vli šech arabsko-beduinských v poušti,

kteí zcela samostatní jsou a celkem velmi neradi nás nevící do svého

života v poušti zasvcují. Podai-li se ti dosíci onoho pohostinství, pak

jsou hlava tvá i nmjetek tvj v syrské poušti tak bezpeny, jako doma.

Když byl mocný mj protektor, s kterýmž jsem \)o druhé v tchto

koninách putoval, pání projevil, že chce seznati nejsilnjší a také nej-

bohatší kmen Arab Anesih, vypravil nás jednoho dne šech Kadur ben

Hašem na cestu do stedu poušt syrské a setrvav sám v naší družin

opatil nám ješt nejlepšího prvodího, polosvatého chatiba (eníka),

šecha Achmeda ben defa Alla z oasy Er Rulibe, kterýž tou dobou

u divokých kmen poušt nejvtšího vlivu požívá a neobmezené úct
se tší.

Kmen Anesih ítá pes ticet tisíc jezdc, má asi šestadvacet

tisíc velbloud a padesát tisíc koz a ovcí. Jejich država prostírá se

od pohoí Hauránského až k Bagdadu a od Aleppa až dol k poušti

!Nefud. Arabové tito jsou zcela nezávislí, a caihradský padišah, jakož

i perský syn slunce platí jim ohromné poplatky za volnou cestu a prvod
karavanám, hlavn ovšem poutnickým karavanám k velké pouti do Mekky.

Mnivé obydlí Anesih nalézá se za doby zimní po roztroušených past-

vinách poušt, kdežto poátkem kvtna zajímaví tito koovníci do chlad-

njších, výše položených a hornatých plání odcházejí, kdež je co nej-

úrodnjší pda a pro ohromná jejich stáda tuné bylinné potravy až

nadbytek. První šech kmene Anesili jménem Edri ben Ghazem ben

Hatib jest pravý potentát ohromné poušt, kterémuž jsou na svte jen

ti vci milé : dobrá a skvostná zbra, krásný k a — žena libé

tváe. Svým velkým okem, plným lesku a žáru, hledí každému upené

v tvá, jakby ho chtl prohlednouti až na dno duše. Statná, pružná

a soumrná postava, bledohndá ple oblieje, mohutný orlií nos a malá

ústa, v nichž pi hlasitjším zasmání plné ady jako slonovina bílých

a jasných zub se objevují, erný, slab vlnitý vlas modravého lesku

a havranní knír, to zajisté píznaky muže krásného, a tmi honosí se

plnou mrou šech ben Ghazem, aneb emir (kníže) Edri, jak se nejradji

jmenovati nechává — ký div tedy, že i vrabci na mohutných síceninách

slavného druhdy Tadmuru (Palmyry) o milostných pletkách a dobro-

družstvích tohoto ohnivého syna poušt štbetají. Jeho haremlik chová

mnohou perlu arabských krásek a na své stáí — šestaticíti let —
má tento potentát již dosti slušný poet dtí — plných ptadvacet!

Pi našem vjezdu do hlavního tábora kmene Anesih pijel nám
s etnou a velice pestrou družinou vstíc, a v nmém úžasu sledoval

jsem tohoto patriarchu poušt, jehož gestus by vzbuditi mohl závist
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všech našich tragéd. Okamžit Inio nám jasno, že tento a ne jiný jest

pánem syrské i)oušt. — Pohled na daleko široko rozjjrostené ležení

byl i in-o nás i)ekvapující. Ohromné množství stan všech velkostí

a druh, veliký poet velbloud po rznu ležících aneb se pasoucích,

na sta koní semo tamo volné se potulujících a spousta koz i ovcí, kam
jen oko dohlednouti mohlo, to asi povšechný ráz a obraz této malebné

scenerie Každou chvilku vyskytuje se oddlení až po zuby

ozbrojených jezdc, cválajících dále do hlubokých konin poušt. Patnácte

stop douhé bambusové kopí s ocelovou špicí, kolem kteréž k okrase pi-

pevnn jest chochol ze pštrosích per, znaku to chladné smrti, jest ona

hrozná zbra, kterouž Arab i Beduín v kruté sei nejradji bojují. Me
v pochv devné, bambitky umle vykládané, dlouhá daleko nesoucí

puška a nkolik starých, ddiných, velkých dýk umlé práce damascénské

doplují výzbroj odvážných jezdc.

Všeobecná zvdavost, již píchod náš vzbudil, oživila ješt více

toto mohutné mraveništ ; ze stan kolkolem vyhrnuly se nám v ústretj

pokikující dti, za nimi staré baby dsné šerednosti, pak ženy a dv-
ata závojem zastená a posléz vážn gestikulující Beduíni, na jejichž

hlasité a naivní otázky Beduíni z emirova prvodu živ odpovídali.

Ohlušující šum a ryk rostl, ím více jsme se blížili ku stedu ležení,

a veliký dav toho zvláštního lidu doprovodil nás až do „medhafe",

ohromného to stanu pro vzácnjší hosty, kterýž je na pouš se znaným
pepychem upraven. Emir nechtl nikterak dopustit, bychom svj vlastní

stan rozbili, a takž byli jsme volky nevolky jeho hosty. V dmysln-
rozdleném „medhafe" mli jsme každý perskými koberci oddlený a za-

krytý, dosti velký — lze íci pokojík, a za malou pl hodiny sestavili

nám naši sluhové lehké skládací postele, malé stolky a umývadla, tak

že jsme byli záhy jako doma. Po malé toilett, to jest, když jsme b3'li

dlouhý arabský burnus („abbaje"), pak hedvábnými šátky ovinutý a

šrou na hlav utažený fez jakož i obligátní zbran — za šedý po-

hodlný oblek a lehký civilisovaný klobouk vymnili, dostavil se opt
šech s tlumoníkem, vyzývaje nás ku vstoupení do nejvtšího oddlení

stanu, kdež jsme se potom se skíženýma nohama rozložili na mkkém
koberci, u jednoho ze dvou kulatých a perletí umle vykládaných stol

zvýší as jednoho stevíce od zem. Hned na to vstoupilo nkolik jiných

pohlavár do „salónu" našeho stanu a „table hote" na poušti mla
zaíti.

Po jednoduchém: „Niškur Alla," (Arab vyslovuje slovo Alla (Bh)
s prodlouženým pedním a a nikoliv AUah, jak se u nás slýchá) . . .

„dkujeme Bohu" . . . usedá všechno kolem stolu na zem a první mísa

se pináší. Na památku budiž zde zaznamenáno celé pamtihodné menu

:

1. Dv mísy lib voavé vody na dkladné umytí se a bagdadské ru-
níky na osušení rukou všech úastník banketu; 2. sekané skopové maso,

promíchané s rejží, ve form dosti velkých knedlík s omákou —
nevím už jakou; 3. melouny, naplnné vaeným jehním; 4. skopová
peené, rozumí se, nárožní; 5. syrské národní jídlo „mdšaddara", po-

zstávající z oky, cibule a rejže; 6. peené jehní s rozlinou zele-

ninou, potom 7. olivy ; 8. jakožto nápoj výtená voda z nedalekého

pramene a 9. opt dv mísy lib páchnoucí vody a bagdadské runíky.
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Podotýkám, že jsme jedli vesmés íq spolené mísy, kterouž s každýtu

(iiiimocliodcm eeno chutné |>i'ii)raveným) i)okrmem, beduinští sluhové

medhalu do prosted stolu postavili; a ponvadž sám „líh itoruil jen

rukou jísti", sáhali jsme, ozbrojen každý jenom péti prsty pravé ruky,

beze všeho ostýchání do nádoby a lovili pomocí kousku chleba, jejž

levá ruka držela, v potu tvái tuná sousta výtené krmé. Kosti házely

se pod nízký stl. Arabové jedli opravdu mistrné, což by o nás nikterak

íci se nemohlo, ježto potek omáky, od mísy ku každému z nás

bžící, o naiší virtuosit snmtné svdectví vydával, šlohli jsme arci jenom
mezi sebou jísti, avšak bylo by to urážkou pro hostitele i ostatní pedáky,
nejísti s nimi ze spolené mísy, a protož zachovali jsme se ku radosti

všech dle písné etikety arabské poušt. Ubezpeuji však laskavého

tenáe, že jsem byl velice rád, když pinesli po druhé bagdadské ru-
níky, nebo moje ubohá kolena od kížového sezení strašné nnie bolela,

a odlehilo se nejen mné, nýbrž i ostatním, když sluhové uteli, stoly

na jiná místa postavili a odházené kosti sebrali. Nyní se každý rozložil,

jak chtél, a divanové podušky za zády, na levé stran íšku vonné
mokky, na právo skvostné nargilé se sáhodlouhou hadicí a na pánvi

aromatický tabák — ach te nám bylo blaze a voln jako v ráji pro-

rokové.

Konversace vedla se nad míru živé a Arabové vyi)ravovali nám
lilavn o el-midmaru, velkých to dostizích jejich nejušlechtilejších koní,

kteréž se mly za dva dny odbývati. Nejslavnjší jména chovu Anesih
mla závoditi o palmu vítzství s proslulými hebci jiných kmen,
a z radostného rozechvní našich Arab seznali jsme, že mají nejlepší

áku na první ceny. — Co nejochotnji provedli nás pak ležením,

ukazujíce nám velký poet koní, kteíž se nalézali v „tadmiru", což

asi totéž znamená, jako anglické „Train'er" — pípravnou dobu ped
závodem. K nalézající se v tadmiru dostává první dny dvojnásobnou

lúci, tak že zane v nejkratší dob tunt, až dosáhne dosti znaného
objemu. Ale pak vloží na Arab sedm pikrývek a nejdležitjší práce
pípravná zaíná. Po dobu tyicíti dní dostává k den co den vždy
mén píce a zárove se pi cviení rychlost a vzdálenost probhnuté dráhy
stupuje, tak že hebec více a více hubení, tuk z nho poznenáhla mizí

a svalstvo nadobyejué pružnosti a vytrvalosti nabývá. Každý pátý den
sejme Arab jednu pikrývku a po sejmutí poslední, dne ptaticátého
pipíná koni pouze lehké sedlo a cvií ho posledních pt dní pi píci

tak slabé, že tato ani k ukojení hladu staiti nesmí. Konen tyicátý
den jest zkoušení hotovo, k jest co nejlépe pro závodní dráhu pi-
praven a den na to zaíná hned zrána nad míru zajímavý zápas na
rovin, proti nmuž jsou i nejslavnjší dostihy anglické, rozhlášené

„Derby" v Epsomu pravou hrakou. Tšili jsme se velice na tyto vele-

zajímavé dostihy, ježto jsme podobn krásných koní dosud nikdy ne-

vidli. Povden byl jsem zejména šechu Kaduru, kterýž mi pomocí
tlumoníka nejmenší podrobnosti o koních poušt a jich chovu vykládal.

Zapamatoval jsem si mnohé pravidlo o isté krvi chovu arabského. K
poušt, ušlechtilého plemene musí míti ti vci široké : elo, prsa, zadek,— dlouhé : uši, krk a pední nohy — isté : oi, kopyto a kži. Pravý
arabský k (hsán) pochází jen z isté matky a plnokrevného hebce;
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smišenec prvnílio stupue (hadžin) pochází z matky sprosté a hebce
istého pleinoiic a jest váženjší než „megrif" ili syn z obyejného

otec a ušlechtilé matky, z ehož souditi se musí, že hlavn na otci

ušleclitilost krve záleží.

Den ped závodním byl nával ku ležení mocných Anesih bájený

;

ze všech konin ohromné poušt pijíždlo na tisíce úastník. Vždy
sám prorok pikázal závoditi v el-midmaru a následkem toho jest zá-

vodní to slavnostním dnem syrské nížiny. Podívaná na pestrou kolem

smsici byla by pro šttec Verešaginv vhodným objektem. Vidl jsem

tu tmavohndé „perle lovící" Araby ze zem Bahrcin od zálivu per-

ského, jejichž kon „Bedews" zvané slavného jména požívají ; divoké

jezdce z Ilidšaku od Mekky a Rudého moe, vysoké kon kmene loupeži-

vých Osman, velice hledané a krásné hebce z bývalé íše královny

Sáhy z okolí Jemenu a Dzofu, konin to šastné Arábie, z domoviny

koní (to jest nám zcela neznámého stedu Arábie, dle doslechu divokých

pásem horských a hrozné písité poušt), z Nedšedu, kdež se pstuje
plém vlastností nejvzácnjšícli. Chudoba tchto krajin neskytá tomuto

nejvrnjšímu píteli Araba takka žádné potravy a suché datle, mléko
velbloudí, šáva z palem, nkdy vaené maso, tu a tam slabá bylinná

píce jest celou krmí kon z Nedšedu. Avšak vytrvalos a rychlost jejich

jest zázraná, nebo tento k ubhne ve pípad poteby za tyi-
advacet hodin až ptapadesáte mil, to jest sto a deset hodin pšky,
odpoívá jen pl hodiny, jí málo a nese Beduína v plné zbroji. Arabové
z Nedšedu, tyto hyeny poušt, jsou zcela nepístupni a všechno namáhání
našeho tlumoníka zapísti je do rozhovoru bylo marné a tolikéž za-

mítli s pohrdáním a divokým pohledem dárky námi jim nabízené. —
Konen nejvtší sílu obratných jezdc vyslaly krajiny od úrodných

beh veletoku Eufratu a s nimi hraniící poušt syrské. Jejich kon
pocházejí ze slavme rodiny Koheilan,- na kterýchž sám prorok uejradji

jezdil a jejichž pesn uritý rodokmen daleko do dob ped Mahomedem
sahá. Ba legenda arabská vypravuje o darování tchto koní samým
Alláhem proroku pi jeho útku z Mekky do Mediny.
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Klínový nápis na hoe Ašrut Darga.

rta z cest Jos. Wiinsche.

Dne 6. eiTna 1883 opouštl jsera Yan, ubíraje se do prameništ

východního Tigridu, jenž zove se i Bohtan-aj. Vyšetení této kra-

jiny bylo, jak dr. H. Kiepert laskav se mnou sdlil, velmi žádoucno*

Nebo toto rameno Tigridu až do poátku našeho vku bylo zcela ne-

známo. Moltke na svých válených výpravách proti Kurdm v letech

ticátých \ystihl eku tu sice až i)0 Seert. Od Seertu však vzhru vdlo
se o ní jen tolik, že z hor velikých pichází daleko z východu. Teprve

r. 1849. a 50. Austin Henry Layard na svých cestách do Xiniveh a Baby-

lonu vrchovištm tím spšn prošel a nártek zhotovil, jehož i nejlepší

naše mapy užívají dodnes na p. i nejnovjší Kiepcrtova Malá Asie

v 6 listech. Ale povšechný ten nártek Layardv mnoho záhad horo-

1 vodopisných zstavil neobjasnných.

Nebylo mne tajno, že vnikaje do neschdných krajin tch, pod-

nikám práci velmi nesnadnou. Píkré boky horské, hluboké propasti,

širé snhovce a dravé proudy pivádjí cestovatele nezídka k zoufání

:

na pokraji záhuby kráí beztoho ustavin; tomu však brzy musí pi-

vyknouti. O pirozených pekážkácli Layard ovšem nejlepší mže dáti



72 Josef "SViinsch:

svdectví a (loziiává také ^ám: „Veliké a kvetoucí osady v údolech

mezi jezerem vanskýiu a krajinou džezirskou novým zenipiscm, zdá

se, zstávají neznámy a na našich nejlepších mapách nejsou zaneseny.

Tžkosti a nebezpeí cesty vždy bránily cestovatelm vniknouti do

hor tch."

Píprav ku cest brzy jsem tehdy dokonil. Jelikož pan Madatian,

professor hospodáské školy ve Varaku, laskav mi pispl, podailo se

mi brzy, že jsem dva sihié kon, jednoho jízdeckého pro sebe a jednoho

soumara pro zavazadla, najal dosti levn. Tato 2 zvíata dostaila mi

úpln, jelikož pi stálém, suchém poasí, které v Arménii v lét i na

podzim dodržuje, lovk i beze stanu, a stan sám o sob vc je velmi

pí-íjemná, snadno mže se obejíti a tím zavazadel ulehiti. Za to však

železná postélka polní pro noclehování i v chatrích i v poli širém vc
je nevyhnuteln potebná. Oba kon náleželi Abukiru Belenkovi z rodu

Derviš-oglu. Belenk byl vysloužilý voják, vysoký a stihlý, ale statný,

a ml mnohé z onch dobrých vlastností, jimiž voják turecký se vyzna-

menává. Koutraktn jsme ujednali, že doprovodí mne po všech letošních

cestách až do Trebizondy, zaež dostane medžidii denn a 4 liry turecké

(44 zl. r. m.) bakšišem. Smlouvu na vzájem mohli jsme si vypovdti,

ale jenom ve velikých mstech, kde koní je dostatek. Belenk smlouvy

také nedodržel a v Kamachu odešel. Jednak namáhavou jízdou, jednak

i nedostatenou výživou sešli kon jeho za 2 msíce velice.

Jelikož procestovati jsem chtl kraje pohranin a málo navštvo-

vané i zalidnné, ve kterých i mnoho loupeživé eládky ze sousední

íše perské nezídka se potuluje, 'slíbil mi Hassan Pasa, váli vanský, že

se o mou bezpenost s dostatek postará. Zajímavé bylo slyšení, jež

jsem ml u nho a ve kterém jsem mu dležitost cest a studií svých

vykládal. Jako zempisec bych byl po turecké íši nemohl cestovati,

nebo k tomu by mi nebyli dali dovolení nižádným zpsobem. Pedestíral

jsem tedy pírodní vdy a hlavn byl jsem horníkem — „madeni"

a cestoval jsem hlavn za tím úelem, abych bohatá ložiska zlatá od-

kryl. Proto pipomenul mi pasa: „Svými vdami zabývati se mžeš,
jak chceš, v tom nikdo ti nebude brániti, ale kresliti nesmíš, to dobe
víš!" — Po tch slovech pašovi nemohl jsem pece íci bez obalu, že sem

práv jen za tou píinou picházím, abych kreslil; a kdybych kresliti

nemohl a nesml, že tu vbec nic nejsem pláten! Musil jsem mu tedy

namluvit, že i „madeni" musí tu i tam kreslit, musí nartnout i tvar

údolí, sklon svahu a vrstev, a kdyby nalezl nkde njakou dležitou

rudu, že musí si i okolí, hory, eky a vsi zevrubnji nakreslit, jinak

by se pak v Caihrad ani nevdlo, kde se to zlato našlo. — Tato

e má, již mi Mihran effendi, tlumoník anglického konsulatu, laskav
tlumoil, byla tak úchvatná a pesvdující, že mi pak Hassan Pasa do-

volil, že „kamení kresliti" smím. A to mi pak ovšem dostailo úpln.

Úední postavení valiho ve vilajetu vanském, kde prospchy národ-

nosti arménské, turecké i kurdské na vzájem se kižují, kde národnost

píke stojí proti národnosti, kde hlavn národnost kurdská, ve svých

starých právech vidouc se zkrácenou, asto i zbraní krvavých se neštítí,

— není skuten píjemné. asto vytýkáno mu, že nejednal vždy tak,

jak by byl ml. Ale myslím, že sotva který jiný váli byl by ve Vanu
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vládl lépe než Hassan Pasa. Co pak zejména i nepátelé jeho uznávají,

je, že je Ilassan Pasa muž „istýeli rukou," že není vyderaniý, hrabivý.

To ovšem je vlastnost, která u úedníka tureckého velmi zídka se na-

chází. V obcování pak je Hassan Pasa velmi milý a zpsob uhlazených.

Poklony a poklonky v hovoru jako by z rukávu sypal. Tak mne na ]).

roku minulého pi hostin zde pravil, že mne proto má tak rád, jelikož

my dva jsme tu (bylo nás asi 12 rzných národností pi ta])uli) nej-

bližší — sousedé. On totiž je Albánec a pochází ze Škodry. Letos pak

o bezpenost mou, jak pravil, postaral se znamenité. Dal mi pi-vod

ne mén než 7 jezdc, a to 2 zaptie (etniky) a 4 suvari (vojáky na

koni), jimž velel setník Mehmet agha. Byl to prvod více než estný.

Tak z domu ruského konsula Kamsarakana, v jehož rodin po

dvakráte co nejsrdenjšího dostalo se mi pohostinství, s družinou —
celkem 9 koní — vyjel jsem k neznámému východu. Vdomí, že védé

sloužím, povznášelo mne a naplovalo odvahou.

I.

První cíl výpravy mé byla Salachane, njaká ves arménská na

turecko-perských hranicích nkde východn od Vanu ležící, kde prý

nalézal se njaký klínový nápis dosud neznámý.

Poprvé zvdl jsem já a i jiní ve Vanu o tomto nápisu, když

jsme r. 1882. na podzim za své projížky s ruským generálem Denetem

ve Vanu meškali. Tu mezi jinými pišel i reis Kirkor, starosta vsi

Salachane, aby generálu Denetovi úctu svou vzdal. Provázeli jsme pak

Kirkora do pedsín, kde ml Kamsarakan úlomek pkného nápisu

klínového. (P. Kamsarakan pak mi nápis ten daroval a je nyní v museu
Náprstkov.) Aniž bych byl co tušil, maní ukázal jsem na nápis a pravil

Kirkorovi: ,,Nco tak krásného v Salachane zajisté nemáte!" ,,Ba že

máme nco ješt krásnjšího!" odpovdl Kirkor a jal se vj'pravovati

o velikém nápisu ve výklenku skalním, jehož rozmry rukama na zdi

poal oznaovati. Má prý práv takové litery jako tento, a k nim prý

ješt jakživ žádný ,,Ingilis" nepišel.

Musím se piznati, že jsem tomu všemu z poátku ani hrubé ne-

vil. Nabyl jsem v tom ohledu asto zkušeností velmi nemilých. asto
vypravovali mi podobn, že tam a tam je takový divný „jazeli taš",

popsaný kámen, a když jsem se pak na oznaené místo za nkolik
hodin namáhavé jízdy pihnal, ukázali mi — nkolik kížk do skály

vytesaných. Zkušeností stává se lovk opatrnjším a nedvuje.
Naproti tomu však popisy Kirkorovy byly tak uritý, že nebylo

možno, aby se byl klamal. Písmeny prý to jsou a ne kížky, a také

nejsou to písmeny obyejné, nýbrž práv takováto znaménka do skály

vtesaná.

A kde leží Salachane? Na žádné map není dosud zaznamenána.

Ze Salachane do Vanu mají prý 9, 10 až 12 hodin, do Baškaly 10

a do Mahmudie asi 5 h. Z toho usoudil jsem, že Salachane leží asi

východn od Vanu nedaleko perských hranic již, tedy v krajin, kudy

nižádný evropský cestovatel dosud neprošel. Prof. Schulz, který asi ped
50 roky, podporován jsa od akademie paížské, ve Vanu a okolí mnoho
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klínových nápis sebral, vraceje se z Persie, i)ídil se na hranicích po

njakém novém náiiisu klínovém, o nmž byl zaslechl, ale zavraždn

byl dnve, než nápis ten skuten byl našel. — Nebylo tedy nemožno,

v Salachane najíti klínový nápis dosud neznámý.

Zatím však gen. Denet chystal se k odjezdu, nebo zima se blí-

žila. Nemohl jsem tedy, jak Kirkor si pál, hned tenkráte do Salachane

s ním se vydati. Ale když odcházel, slíbil jsem mu, že ho tam napes-

rok jist vyhledám.

Vrátiv se pak na zimu do Caihradu, dopsal jsem o tom prof.

Kiepertovi, jenž mne ujistil, že se dosud o žádném klínovém nápisu

v oné krajin neví. I umínil jsem si tedy, že nápis roku následujícího

vyhledám.

O 9. hodin vymotali jsme se konen z Aikestanu, zahradního

msta vanského. Kolmé boky tajemné To-prak-kaly majíce na severu,

ubírali jsme se k východu pímo do hor Yarak Dagh zvaných. Stoupali

jsme z prvu znenáhla po levém behu potoka s hor se ženoucího a Ke-

šišgoUu-su (voda knžskéiio jezera) zvaného. Tak projeli jsme osadami

Srchkou, Zrvandancem, Zorovancem, Kochpancem a Darmanem, jež ve-

sms mají obyvatelstvo arménské. Ped námi ve snhu leskly se vrcholky

Varaku, jenž na jihu vystupuje nejvýše. I jeho jádro, jakož i ostatní

kopce kolem Vanu, je vápenec. Ale na úpatí Varaku pozorovati lze

i mnoho vyvelin, jež hlavn u Zorovance do všech barev se mní. Ale

nad Darmanem vystupuje opt vápenec.

Ornice, jež ze zvtralých vyvelin se utvoila, je i zde velmi

úrodná. Potky s hor zasnžených v údol sbíhající poskytují potebné

vláhy všude dostatek. Proto ta úrodná pole, luiny jak brál zelené

a stáda skotu i bravu vesele buící. Cestou vidti bylo mnoho rulíku

v bujném kvtu.

O 12. h. stanuli jsme na tuné louce na pravém behu Kešišgo-

lu-su a popáli koním pastvy. My zatím pochutnávali si na zásobách

potravin a odpoívali a prohívali se na slunéku. V eišti pozorovati

bylo i ernošedou žulu a tvrdou bidlu. Potok nad Vosem vzniká

z tsné sluje, která jak zdá se, hloubji v horách v jezero Kešišgóll se

rozšiuje.

Po 2. h. opt jsme vsedali a po píkrém stoupání dostoupili jsme

hbetu horského. V levo vidti bylo menší jezírko Ermanesgoll zvané.

Pod námi rozkládalo se širé údolí ermanské a za ním táhly se opt
hory osnžené. Ty slují Kurdibeg Dagh.

Rychle sestupovali jsme do údolí, v jehož stedu leží ves Ermani.

Zde jsme noclehovali. Osada má asi 20 chatrí v údolí roztroušených.

Obyvatelé jsou dílem Arméni, dílem Kurdi, ale tchto je mnohem více.

Arméni mají kostel a knze. Ale nezdá se, že by pda zde tak byla

úrodná jako z oné strany Varaku. Ves leží také mnohem výše než okolí

vanské. Proto zemdlství skrovné, chov ovcí pevládá. Pastvin výtených
kolem je hojnost veliká. Vedle toho zabývají se obj'vatelé i tím, že

zhotovují „tezek", cihly z trusu dobytího, jichž jako paliva se užívá;

mimo to i perskou sl kamennou do Vanu dovážejí.

Kon odeslali jsme na noc vesms na pastvu, a mužstvo po cha-

trích se ubytovalo. Mii v.yprázdnili njakou tmavou komoru. Ubytovali
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jsme se tam s Beleiikem, a l)ydleli jsme náramné vznešené, nebo jsme

tam lezli 1)0 žebííce. Ale než dovolil jsem, aby sedláci má zavazadla

tam donesli, udlal jsem malou [)ovodeú a tak vise náležité jsem pro-

pláchl. Nestalo se tak bez píiny. ]'ak teprv udélali jsme ohe a když

jsem zápisky své srovnal a na další cestu zítejší náležité se vyptal,

usedl jsem k ajovnici. Výborné mléko pinesli sedláci, a suchara ješté

z Ruska mél jsem plný pytel. Belenk délal mi cigaretky. Práci tu sám

považoval jaksi za estný svj úad, a já, íd se vznešeným píkladem

velikých i)otentát, nemel jsem véru píiny, pro bych mu bezplatnou

hodnost svého „tutuni" byl odnímal.

Tento klid veerní, kdy lovk ješt jednou pehledá práci, již za

celý den vykonal a kdy již pedem kochá se v práci dne budoucího,

prazvláštní pvab má do sebe. Asi o 9. h. ulehli jsme s Belenkem.

Druhý den ráno naídil jsem kon z pastvy pivésti a pihotoviti.

Po 6. h. uhánli jsme dále k východu. Z poátku drželi jsme se beli
potoka ermaneského, pak \w plochém hbetu vápeném do údolí slézali

jsme sejvanského, jehož vody ku severu se berou do jezera Araku.

Osadou Sejvanem, která má 15 islámských a 20 arménských chatrí

a kostel kesanský, projeli jsme v 8 h., ale nestanuli jsme tu, a
zaptiové na njakou hostinu arménskou veliké mli laskominy. Odtud

slézali jsme po píkré stráni do údolí hlubokého, z kterého pak zne-

náhla ku vsi Zaranci jsme vystoupili. Zde o polednách jsme odpoívali.

I nad Zarancem táhnou se hory osnžené : Nermit Dagh to a

Seivankalessi. Jejich výbžky však na sever sklánjí se ku nížin

Araku.
Odpoledne za pohody krásné na další vybrali jsme se cestu. Ale

již po 1 hodin s hor lezly šedé mlhy a za krátko v temné mraky

zhoustly. Za nedlouho strlil se liják, jako když z konve leje. Byl to

poslední déš tohoto jara, který s hor Kavkazských sem byl zabloudil.

Až do srpna, kdy Arménsko jsem opouštl, už pak ani nesprchlo,

vyjma velikou prtrž mraen nad Kamachem.
Rychle z chure vyal jsem pláš do dešt a zabalil se, jak jsem

mohl. V plášti gumovém mn ovšem bylo hej, ale he bylo tm nebo-

hým lidem, kteí plášt nemli. Promokli až na kži v málo minutách,

a s hor vítr dul studený jako led. Bylo patrno, že takto Salachane ani

dnes ješt nedostihneme. Jiné pomoci nebylo, než spasiti se v osad
nejbližší. Proto 2 suvary jsem vyslal, aby do nejbližší vsi pospíšili

a -tam suché bydlo nám pipravili. Tak o 3. hodin i my pak dorazili

do malé vesnice Chasny, kdež asi 10 tureckých rodin pasteveckých

obývalo. Já uchýlil se do domu Turka starého, ale velmi pívtivého.

Na krbu veliké svtnice mocný ohe již plápolal a teplo po svtnici

šíil milé, nebo venku bylo velice studeno.

Dne následujícího — 8. ervna — 06. h. dále k východu jsme

spli. Nebe se; zatím vyplakalo, a byl krásný, jasný den. Za hodinu

dorazili jsme k jakémusi jezírku, jež však, jak se mi zdálo, nemá vody

po celý rok. Již od Chasny poínaje, znenáhla sklánla se cesta naše

k východu. Po 8. h. dorazili jsme konen do Salachane, do Salachane

hledané s toužebností. Rozkládala se uprosted polí peliv vzdlaných.

Pozemky tyto i okolní ped nkolika roky koupil vanský biskup Chrimian
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a arménské osadníky zde usadil. Polovici hojného výtžku odvádjí

jemu. Za polnosti asi 8 vesnic dal 225 lir tureckých, tedy asi 2400 zl.

!

To pece láce, jíž ueuí rovno. Pochází odtud, že pozemky ty leží

v kraji poliraniném a nyní dosti nejistém. Ale kdyby pomry se tu

jednou zlepšily, bude míti movitost ta cenu více než desateronásobnou.

Ale kde je nápis klínový a pede vším, kde je reis Kirkor? —
Ku velikému zármutku mému odpovdli mi, že není ho doma, nebo
odcestoval do Uaškaly. Ale byl tu mladší jelio bratr a i ten ví prý

o nápisu. Nápis však je prý ješt dále na východ, za vsí Paganem. —
Hned pjde tam s námi, aby vše nám ukázal. Mluví i rusky, neb

meškal delší as v ruské Arménii. Tak i slovanština zde nám vypomáhá.

Nedal jsem družin ani s koní sesedat, hoel jsem nedokavostí.

Proto od Salachane rychle dále k východu jsme se brali. Než hodina

minula, dorazili jsme do Paganu, ktrý má asi 20 kurdských rodin

a leží na levém behu íky Kaper-su zvané. Za vsí po píkrém behu
sjíždli jsme k ece asi 10 m. široké, jež vody mla asi ua ^/o m. Za
ekou opt píke do vrchu, až mezi dvma skalinama vápencovýma

l)rojevše, octli jsme se v údolí kotlinatém. V levo od nás skalistý vrch

homolovitý. Uprosted jeho boku vidti bylo umlý jakýsi výklenek do

skály vytesaný.

„Bak effendim," volal Mehmet agha, „bu Ašrut Darga var!" —
Viz, pane mj, to Ašrut Darga je.

Seskoil jsem rychle a Belenkovi uzdu hodil. První dodral jsem

se k výklenku. V hoení ásti jeho spatil jsem skutený — nápis

klínový! (Pokraování.)

Vstup básn Childe-Haroldova pou.
Od lorda Byrona.

Ukázka z pekladu Elišky Krásnohorské.

^pv prvý.

ty, již Hellas zove dcerou nebe,

ó Muso, vybájená v pvc snech!

S tvé výše nesmí zvát má lýra tebe,

neb asto vzácnjší ti znly v slech.A na slavného zídla tvého beh
jsem spl, kde ticho vše, krom septu vzdroji,

a nad zpustlým znl chrámem Delf mj vzdech
zvuk mj se mdlících Devt budit bojí,

by vzaly v milost svou tu prostou píse moji.

Kdys v Albione mládec žil, ten k ctnosti

a k dobrým cestám nezahoroval,
"

dny nectn mrhal pustou veselostí,

zrak noci rykem ze sna burcoval;
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(') byl to liýíil, studu vzdoroval,

jen rozpustilství Iníšiió šlo luu k duiiu

;

ne mnohou v svté véc si liboval

klí) ni ku])nýcli žen a rozkošnik kruhu —
i ní/kých pijan i V3'.š.šícii dobrodruh.

Chil liarold zval se on; však odkud jméno
i dlouhý rodokmen, mne tajno jest

;

dost, že snad nkdy bylo ])roslaveno.

Však na vždy jedna špatná ratolest —
ó jeden šibal zlelií jniona est,

byt mocné znal je starý kroniká,

a žádná z hrob vyhrabaná zvst,

ni prosy kvt ni rým, ten sladký lhá,

zlým inm nemohou dát lesk i svatozá.

Chil Harold v poledním se slunci hál
jak muška bav se, i)rost pomyšlení,

že nežli jeho den se odehrál,

snad jeden van jej v mraznou bdu zmní.
Ni s tetinu pro ješt zašlým není,

však h než v protivenství s Childem bylo

:

on záhy pocítil hnus pesycení;

dlít v rodné zemi se mu znechutilo,

kde se mu smutnji než na i)oustevn žilo.

A vin že i)rošel bludnou hlubinou,

již za hích kajicnosti nejjocítí.

Plál k mnohým, miloval jen jedinou,

ta jediná však nesmí jeho býti.

O štastná, ušla mu! Jak skvrnu smýti

s vnad cudných, jež by znectil políbením?

Jí nabažen by v nízkých slastí síti

byl zmar svj zlatil urvaným jí jmním,
pry z míru domova svým váben zalíbením.

A nyní Chil ml srdce choré zcela,

rád útkem by míjel rej i kvas;

prý mnohdy chmurná slza trysknout chtla,

však pýcha v led ji sžehla v clon as.

Sám v zadumání dlíval drahný as,
až rozhodl, že z vlasti prchnout volí

v dál moe, v pásem horkých žár i jas.

Syt rozkoší on skorém vzýval boly

a i)ro zmnu chtl zít zas temné žití doly.

Chil Harold opustil již dm svých dd.
Tot vážná budova, kob mohutných,

a stará, zvetšelá již po pohledu,

však sílu zazdnu má v klenbách svých.
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Dm kláštcruí — klet, by v uém sídlel hích

!

Dív brloh povry, jí ku ochran,

dv patikých te slýchá zpv a smích,

až mnich by v dob svých návrat vil man,
zvs dávná nelže-li, tm svatým mužm k han.

Však asto v bujné vav, pi kvasu

stesk divný kmitl Childovi kol ela,

jak kdyby pam tžkých zápas
neb nezkojená váše za ním tkvla.

To zbádat nedbá nií pée bdlá,

a Chil své duše prost neodmykal,

jak ti, jimž úlevou je úas velá;

rad pátelských i soucitu on znikal,

a neznal odolat tm strastem, jimiž pykal.

Kdož miloval jej "? Nikdo ! necha zval

si hejnem k sob rozmailc scházky;

on lichotnými sobíky je znal,

dn šastných bezcitnými cizopásky.

Kdož miloval jej? Ni ty jeho krásky,

neb moc a nádheru jen kochá žena;

kde ty jsou, družku získá bžek lásky,

jak motýl tpytem bývá polapena,

a mamon vítzí, kde seraf marn stená.

Child' matku ml — a nezapomnl na ni,

a bez louení prchnuv od ní spl

;

ml sestru di"ahou, — nespatil jí ani,

než poal pou; a pátele-li ml,
i tmto s bohem dáti odepel.

Pec nebyla hru jeho železná!

Však ten, kdo sixlcem blouznivým kdy lpl

na málu milených, ten ví a zná,

že trýze v louení, ne tcha líbezná.

Své sídlo, domov, ddictví a statky,

své dvy smavé, jichžto luzný ret,

vlas zlatavý, zrak blankytný a sladký

by svtcem v poušti mohly pozaclivt

a dlouho živily v nm junný vznt,

své íše po ki-aj skvostným vínem plynné,

a vše, co v rozkoš loudilo by zpt,

vše opustil, by skížil vodstvo siné

kol beh pohanských, kde kruh svj rovník vine.

Již v plné plachty lehký vítr vál,

jak byl by rád, že z domova jej žene;

již bílé skály tratily se v dál,

až zatly zrakm za eeny pnué;
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pak — možno — potulky tó umínné
že líto mu, vak na rtu jolio ntídlí

ni slovo náku z duse uzavené,

kdež jiní, sklesle plaící a /bledli,

v šum vetru veselých stesk neraužný si vedli.

A v moe' když se sklánl západ slunný,

vzal haiiu svou, k níž nkdy rád se chýle,

jí k prostým zpvm svým se zahrál v struny,

když mnl, Ž(í nikdo neslouchá té chvíle;

í jimi projel zas, a v ladné síle

zní jeho sbohem v podveerní mrak;

lo ulétá jak na peruti bílé,

beh dál a dále míjí jeho zrak,

když živlm dobrou noc on v posled pje tak

:

Nuž sbohem již! Mj rodný i)eh

v dál modrých vod se hrouží

!

V ryk píboje vlá vtní vzdech

a racek s veskem krouží.

Tam za slunkem, jež odcliází,

tam naše plachty vlají;

mé sbohem v dál je provází

;

nuž dobrou noc, mj kraji!

Jen krátká noc — a slunko zas

nám jitro zlaté zrodí;

já pozdravím jen nebe jas,

jen moe za svou lodí

!

Vlas má ta tam, mj domov pust,

krb osaml v mém dome,

te v jeho zdech smí bejlí rst,

pes u bran vyje pro mne.

Mé panoše, poj ke mn sem!

Co pláeš, hoekuješ?

Jsi polekán vln otasem

i vtrem, s kterým pluješ?

Zbav oko slz, je bohudík

lo naše silná, svží,

náš nejbystejší sokolík

tak bujn letí stží.

„Ó vj si víti-, moe duj

!

Tch já se neudesím

;

však nepodiv se, pane mj,
že teskn hlavu vsím.
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Mj tatíek tam zstal sáni

i matka peubohá;

to dvé jen v svt pátel mám,

pak tebe jeu — a Boha!

Mn žehnal otec upímn,
však neml tolik bolu;h matka vzdychá, želí mne,

než shledáme se spolu."

Dost, hochu mj, dost toho bu!
Tvým oím plá ten sluší,

a kdybych tvou ml istou hru,
mé nebyly by sušší.

Poj, zemane, sem ke mn blíž

!

Pro bledneš, muži statný?

Frank nepítel — i vítr spíš

zda plodí strach ti matný?
„O nechvji se o život,

tak nejsem zraalátnlý;

však pro ženu tam v dáli vod

stesk vrný tvá mi blí.

Blíž jezera, kde ní tvj hrad,

m líni cho i synky v chýži

;

když optají se po mn snad,

což odpoví jim s tíží!"

Dost, zemane, dost toho znám,

o tvé se vzdechy chvjí

;

však já, jenž lehí mysl mám,

já prchaje se smji!

A žena, milka, — jedno as

!

Kdo ví, že ho želí?

Druh nový sete slzu s as,

jež petékat jsme zeli.

Nech v nebezpe se potácím,

nech slastí as mn minul:

ten mám jen žal, že neztrácím

nic, pro bych slzu linul

!

Jsem nyní sám v tom svt kol,

v tom široširém moi

!

Jak pro jiné by jal m bol,

když pro mne nikdo v hoi?
Snad pes mj kvílí, než mu hlad

dlaíí cizá zkojí syt,

však než se vrátím, dávno snad

i ten by rval m lite.
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Božeaa Kuntická: Kapitál pani Zuzejkové.

Nes, lodi má, ó nes mé v specb,

kde moe kol se péní

!

Nic nedbám, na který to beh,
jen když to k raómu není

!

Vstíc jásám vln téch oblastem,

až zrakm v dál se ztají

:

vstíc pouštím pak a propastem

!

Nuž dobrou noc, mj kraji

!

81

Kapitál paní Zuzejkové.

|U|- Povídka od Boženy Kuntické.

dc pedevším o to, abych tenáe hned zprvu pouila,

\C že moje historka, mj píbh — ne, ani toho názvu ne-

* užiju, tedy moje episoda, utržená z ohromného celku

života lidského, jest zcela jednoduchá a že teba ji po-

suzovati okem velice stízlivým, abychom pochopili zají-

mavost, jakou svého asu mola pro obyvatelstvo malé,

úzké uliky, zapomenuté i od moudrých hlav msta i od

žurnál, historik, darmošlap, vetešník a vbec každého,

kdo s ní nesouvisel páskou tsnjší z píiny již jaké-

koliv.

Jsou, bohudíky, ješt ve velkých mstech taková

idylická zákoutí, kde je celý den ticho skoro posvátné,

kam neodváží se drožká, ani posluha s vozíkem ná-

kladním, kde není slyšet velebný zvuk hodin návcžních,

ani mohutný sbor zvon o klekání, o poledni, o pohbech
a církevních prvodech, kde poestné obyvatelstvo tvoí

jakousi vtši rodinu a dívá se jeden druhému bez ostychu

a s úastenstvím do oken, do krám a skromných výklad, jež byly

vlastn zízeny jen pro nho a pro jeho pátele, kteí obas pinášejí

noviny do ztracené uliky z ostatního msta, zaopatujíce ji látkou

k zajímavým hovorm na dlouhou, dlouhou dobu. V takovýchto nepa-

trných ulikách, k nimž chová se hluný a nádherný ostatek msta
v pravd macešsky, a které pece úpln samy sob i)ostaují, v takových

hnízdekách bez chodník, bez návštních roh, bez plynu, bez stráž-

ník, o jediném hostinci s kiklavým nápisem a žádné místnosti cechové

nebo spolkové, v níž by obas panoval bu politický anebo jiný ruch,

v ulikách vného míru a klidu, kam zmnu nepinese leda tvero

roních poasí a kde se i o tchto zmnách hovoí s pohnutím ba

rozilením, v takových ulikách jest pozoruhodnou událostí všecko.

Vtrem nachýlená íirma, poškozená tUažba, pipálený rohlíek, rozbité

okno, nová písnika, jakákoliv novotina pochybné jakosti ve výkladních

skíních (kterých nebývá nikdy více než dv, ti, poítaje v to i kupce

o*
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krupae, nožíe atd.), z krátká všecko jest tam událostí nevšední

a zajínjavou.

V jedné z takovýchto uliek tedy, kterých i Praha má pomrné
dosti, nalézaly se tsn u sebe dva krámky, jež zdály se býti již tím

nerozlun sdruženy, že je pojila úzká kamenná lavika, pod níž skryt

a skromn chvlo se nkolik stébel zeleného trávníku, rostoucích zde

ostatn v úplném l)ezpeí. Oba krámky byly úzké, oba mly u vchodu

1)0 jednom kamenném schdku a oba pi otevírání dveí vyrážely ze

sebe pronikavý zvonivý zvuk, který je spojoval s celou ostatní ástí

uliky, jelikož zalélial od jcdnolio jejího konce ke druhému. Na prvém

z krámk bylo vymalováno dosti prostoduše peivo rozliného druhu

:

rohlíky, l)uclity, koláe, housky, všecko bez ladu a skhidu nahromadno,
a na druhém tsn pod íirmou byl upevnn ponkud umounný a chatrný

sluneník barvy erveno-bílé, který ml býti ovšem reklamou a neomyl-

ným svdectvím, že v krámku spravují se deštníky, sluneníky a všechno,

co v obor ten náleží.

Majitelkou prvního krámku byla, jak zelená firma s bílými písme-

iiami dosvdovala, paní Anna Zuzcjková a ponvadž u jména krilo se

malé v a za ním byl puntík, bylo patrno, že jest to vdova, která více

provdati se nemíní. Tolik ml dozajista potvrditi onen bod. Druhý
krámek patil panu Hubertovi Žampachovi, který zhusta inseroval

v menších dennících, o nichž vdl, že se v ulice tou od úvodního

lánku až po poslední inserát s dechem utajeným a pozorností niím
nerušenou. Ostatn i paní Zuzejková inserovala. Stávalo se z pravidla,

že hned podle inscrátu : „Za malou odmnu spravuji dkladn a pevn
sluneníky i deštníky. Také vymuji staré za nové s mírným doplatkem,

což zvlášt ct. dámám u vdomost dávám. Hubert Žampach ská

ulice, . 15 podle pekaského závodu paní Zuzejkové," objevil se

inserát druhý takto znjící: „Každodenn erstvé peivo, chutné a kehké,
nabízí Anna Zuzcjková v ské ulici, . 14 podle deštníkáského

závodu pana Huberta Žampacha."

Tuším, že byly tyto iiiseráty také jediným spojením obou krámk
a jich majitel s ostatním svtem, který pro n již poínal za obma
konci uliky, z nichž jeden úzce okolo jakéhosi skladišt se protáhnuv,

splýval s ulicí sice širokou, ale stejn pustou, a druhý ústil v plácku,

ozdobeném kašnou, u níž jedin veer za svitu stíbrného msíce bývalo

živo, když bílé zástrky a nadouvaué krátké rukávy se tu proplétaly

s vojenským stejnokrojem bled- i tmavomodrým.
Avšak to nás konen nikterak nezajímá a bylo by maením asu

hovoit déle o vcech, které iiioliou být jen nahodilou stafáží k mému
obrázku.

Krámky otevíraly se v stejnou dobu a stejnou dobou se zavíraly,

z ehož již l)ylo patrno, jak velice spolu sympatisují. V krámku A ho-

spodaila dobrá šedesátnice a v krámku B dobrý šedesátník.

Paní Anna Zuzcjková byla matrona prostcdnílio vzrstu, siln vy-

vinutých bok, široká v ramcnou, pobledlá v lících, složených v bohaté
vrásky, s bradou ku pedu pošinutou, drobnou, masitou, pohybující se

neustále, a chvjící se tím více, ím delší dobu paní Zuzejková mlela
a ím vážnji i opravdovji pemýšlela. elo její bylo jasné, klidné
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jako ohlolia po hoiiíi a v oích sídlil jí svatý mír, jaký jen tiché

a iiiím iicvušíMK' stáíi poskytuje. Paní Zu/ojková mela pekrásné oi.
Jenom pomnnky mohu k nim pirovnat, akoliv jest porovnání to již

oi)nošcn6 a opotebováno na místech vhodnjších a na bytostech cthc-

ritjších. Skutené pomnnky byly její oi. Tak snivé, lahodné, no-

uvádající, tklivé a /božné. Oi paní Zuzejkové byly jediným ])okladem
tlesním, kterýž si z dob dávné minulosti uciiovala. Nebylo v nich

ohn, ale cosi jako klidná záe zaj)adajícílio slunce. A ty roztomilé

oi vzely hluboko pod šedivým hladkým oboím, jakoby se skrývaly,

ale nebylo v nich ani zbla pokrytectví nebo pobožnstkáství.
Paní Zuzejková nosila velký, bílý, siln naškrobený epec, jenž

kolem její hlavy tvoil jakousi aureolu istoty a pod bradou byl uvázán
iikolikadílnou mašlí, stejn bílou a šustící, od ramena k ramenu do-
saliující a tsn si)lývající s bílou zástrou, ktcr-ou mnila dsledn
s každým novým zásvitem dne. Za to její šedivý kostkovaný šat s lehce

vykasanými rukávy, pilehajícím životem a siln faldovanou sukní pa-
matovalo už v ulice nkolikáté pokolení a pohlíženo na jako na
kus historie uliky s patinou úctou. Ten nemnila nikdy, ponvadž
nikdy nevycházela. I svoje adventní a postní, božíhodové a anenské jx)-

božnosti odbývala si paní Zuzejková doma u svého oltáíku v ki'ám,
pod nímž obas kadidlo pálila a u nhož vždy ve stedu a v pátek

v ervené lampice svítila devným olejem celý den a celou noc za
zemelé a za svou híšnou duši — jak tvrdila.

A tak vystrojena, úblem svého prádla zrovna oslující, s úsmvem
na rtech, s duševním mírem v oícli, s rukama složenýma v klín, se-

dávala za pultem den co den, rok co rok, ped sebou a kolem sebe

majíc ošatky i talíe s napeeným, lib vonícím zbožím, které pod do-

vednou její rukou nabylo zvláštních rozkošných tvar, vyšperkovaných
povidly a mákem, tvarohem i ovocem, rozinkami, skoicí, mandlemi,
cukrem, tak že každá ta buchtika vypadala jako krásotinka, vystrojená

do plesu, a každý ten kolá jako ženich vyšoený k námluvám.
Bylo tam housek, bábovek, kobližek, i)iškot desaterých druh

a mezi tím vším jako uprosted svého království trnila paní Zuzejková,
majíc všecko spoteno a o všem patinou vdomost.

Nebylo možno s jistotou tvrditi, jak tomu dávno, co byl zde tento

krámek a v nin paní Zuzejková. Jisto jest toliko, že obojí v pedstav
zdejšího obyvatelstva tak tsn si)lynulo s tváností uliky, že si ji bez
paní Zuzcjkové a jejího krámku ani pedstaviti nedovedli.

Jsou na svt lidé, kteí se podceují, t. j. kteí všude kolem sebe

vidí tvory dokonalejší, nežli jsou sami, a následkem toho nevypínají nikdy
hlavu do výše, aniž derou se ku pedu, aby pozornost budili, která

by je do rozpak pivádla, chodí s hlavou sklonnou a hovoí-li, za-

rdívají se až po uši i elo, jakoby inili nco nedovoleného. A pece
jsou to duše nejlepší. Pipadají mi jako nejjemnjší tón houslí, který

sotva slyšán, sotva pochopen, zaniká v prostoe I)cz ozvny, ale v srdcích

útlocitných dochází vroucího ohlasu. Jako krátkozrací dívají se lidé

takoví upjat ped sebe, ale nevidí nieho pro samé mžitky rozpak.
Žijí s dechem utajeným, svtu odcizeni, s duší — abych tak ekla —
bázliv do kotoue svinutou, a umírají s úsmvem stydlivým, s tvái
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ii/.anlolou, nemohouce takftrkíi ixK-liojtit, že tak dležité životní záleži-

tosti úastni se stávají, že jí dovedou vyhovt a že pátelé i známí se

jim nev^smívají pro jejich nejapuos a výstednost.

K tmto dobrým nebožákm patil plným právem také pan Hubert

Žampach, který obyejn pi tení svého inserátu v novinách, teba

i beze svdk byl, vytahoval rychle ervený kapesní šátek, aby za

ním skryl své pohnutí a své rozpaky, jež mu scvrklé hubené líce

rozpalovaly.

Pan Hubert Žampach byl drobné, útlé postavy, skrené a jaksi

do sebe vražené, ml velkou hlavu, velké uši, šedivé vlasy, holou tvá

i bradu a pouze na krku pod bradou tajil se malý záhon šedivých

šttinatých vous, na konekách posud kaštanových, jež ve své ukrytosti

a nepatrnosti jaksi symbolicky naznaovaly jeho vlastní nesmlost.

Nosil zelenou soukennou zástru, jaké mívají sedlái a koželuzi,

a tibetový erný šátek, kolem krku ovinutý, jak bývalo módou na za-

átku tohoto století,

emeslo své provozoval úpln sám a výtžek byl práv tak velký,

aby uhradil jeho skromné poteby.

Pan Žampach stýkal se toliko se svými zákazníky, pokud slušnost

a poteba vyžadovala, dvrnji však s nikým na svt, vyjma jedinou

paní Zuzejkovou, která byla mu vším v život spoleenském a s kterou

pravideln den co den, vyjma ovšem kruté zimy v msících prosinci

a lednu a pak deštivé dni podzimní, sedával na kamenné lavice v hovoru,

jenž oba zajímal a obma byl velkou útchou i potebou.

Jakjnile na jae i v let ztratil se poslední slunení záblesk s vy-

sokých štít protjších dom ulice a v ln jejím rozložil se stín a pí-

jemný chlad, objevila se paní Zuzejková souasn s panem Žampachem,

každý na svém schdku, oba usmvav a jaksi slavnostn vzrušeni,

a pelétnuvše zrakem úzký pruh oblohy, jenž nad ulicí se klenul, na-

hnuly hlavy ku pedu, podívali se pátelsky jeden na druhého a vy-

kroili zárove na ulici, vymujíce nmý, pívtivý pozdrav. Pak paní

Zuzejková sebrala obma rukama záhyby své ásnaté sukn, rozdlila

je peliv a prohlednuvši zkoumav laviku, posadila se na ni pohodln

a pan Žampach zrovna u ní se zrakem sklopeným a s tesoucíma se

rukama. Paní Zuzejková urovnala si mašli, zašustla zástrou, pomnula

si ruce a ekla svým neobyejn píjemným a jasným hlasem:

„Bu pán bh pochválen za tento den, že jsme jej ve zdraví

pežili. Co i)ak nového u vás, pane Žampachu?"
„Ba nic, milá paní Zuzejková," odpovídal skoro lítostiv pan

Žampach. „Kde by se novin nabralo?"

Pak mluvili už o Icdaems, až pozvolna zaboili do svých intim-

ních záležitostí, jež ped sebou navzájem nikterak netajili. Hovoívali

o Štýrském Hradci, kde mla paní Zuzejková dceru provdanou už nkolik

rok ; nesi)atila ji od její svatby a také rok ped svatbou se již ne-

vidly, i)onvadž tam dve sloužilo u njaké vrchnosti v postavení dosti

podízeném.

Není divu, že paní Zuzejková uinila Štýrský Hradec a vše, co

jí v nm žih) milého, východištra každého svého hovoru a že byla
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ui)nmn vtleciia panu Zampacliovi za úastenství, s jakým hovorm tem
naslouchal.

Ped temi roky pravila mu jednoho veera, ze záadí cosi po-

zorn vytahujíc:

Musím Vám svou vnuku ukizat, pane Žampachu. Dostala jsem
dnes její podobiznu ve psaní m6 dcery. Potšilo m to. — Podívejte

se, jak ji má Stázi vystrojenou! Ani by lovk neekl, že emeslo
jejího muže není píliií výnosné. Jen se podívejte. Má pkné vzorkované
punochy, botky se stapcky, na šatech krajcky a ve vlasech pentli.

Mže mít z ní radost — já ji mám už z toho obrázku. Všiml jste si V

Na stolku tady vedle holiky leží její klobouek. Fotograf nejspíš ne-

pipustil, aby ho mla na hlav. A pak, podívejte se! V pravé ruice
drží si rukavice — sleinka! A jak je tlustá, pán bh požehnej ! A jaké

má kudrnaté vlásky! To bude mít po otci, protože matce se nikdy

nckroutily. A jaké oi ! Te jsou jí tyi léta, ale chtla bych se vsadit,

že je na svj vk hodn vyvinuta. Vite? Dívá se rozumn a já vím,

že se fotografa stydla. Dcera mi píše, však si to mžete peíst, že

hlavn na babiku pamatovala s obrázkem a poád tvrdila, jakou radost

budu mít, až ji uhlídám. — Mé robátko! Denn se za n modlím,
denn, a te si ten obrázek pibiju zrovna pod Vambeickou paním
Marii, abych ho mla pi modlení na oích. — Tadyhle — pokejte —
je dcein list. Pette si ho, ona píše švabachem jako já. Kdyby nikdo

nešel, mohl byste si ho trochu hlasitji šeptat, abych jej slyšela ješt
jednou."

Pan Žampach pijal podávaný mu list, šupnul si významn —
pan Žampach totiž také šupal, což bylo snad jediným jeho požitkem
životním — a usmívaje se trochu nepokojn, ba skoro školácky, dal

se do polohlasitého tení. Nadpis znl: „Pedrahá maminko!" podpis:

„Tvá vdná Anastázie s Antonínem a Bertikou."

Vše, co se nalézalo mezi tmito slovy, peetl pan Žampach správn
i dosti rychle, a paní Zuzejková vyslechla jej s okem jiskícím, bradou

chvjící se a s peblaženým úsmvem, který se jevil netoliko na jejích

rtech, ale vepsán byl svým zlatým písmem takoka v celou její bytost.

Nebylo v tuto chvíli dozajista šastnjší a závidní hodnjší matrony
pod nebem, ani na trnu pod korunou královskou. Takovou moc má
nkdy prostým švabachem psané a naivn stylisované psaníko. Ani by

lovk nevil. Ovšem lovk chladný, sobecký, moderní — pam Žampacli

uvil celou duší. Navraceje list paní Zuzejkové, podíval se na ni srden
a pipomenul: „Je to štstí! Je to štstí!" a se zrakem opt sklopeným
doložil: „Máte radost, paní Zuzejková. Vychovala jste si dceru a dcera

na to nezapomíná. Pustila jste do svta ptáe a ono pamatuje na nej-

prvnjší své hnízdeko. Je to hezké, správné, lidské — " Starý muž se

pojednou zarazil v ei a rozpait hrál si s tabatrkou. Patrn mu
napadlo, že mluví slova, která bezdky prozrazují trpkost jeho nitra,

jíž nemže se nikomu zavdit. Avšak u paní Zuzejkové vzbudila tato

slova zásvit neskonalé soustrasti v oích, který však hned na to uznala

bu za nemístný, anebo vi svému sousedu za nebezpený, nebo po-

kraovala klidn o svých záležitostech a starostech.
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„Mám sedm .set práv," pravila, zabaliijíc opatnio podobizna

dvátka i dopis dcein. „Necliybí k nim ani krejcaru. Víte, panu

Žami)acliu, co to jest ušetit sedm set i)ro svou vnuku za tyiy lete

v krándvu, do nébož nepijde jiné živé duše kromé toho hlouku stál3'ch

kupc, pro které peku, smažím a zadlávám jako pro svou rodinu?

Platím ti sta inže, obdvám za 30 kr., veeím za dvacet i s pivem,

mimo to snídám a také nkdy svaím. Považte však, že musím také

svítit, že si kupuju jednou v roce kalendá, že topím, dávám poctivým

žebrákm almužnu, pipotte k tomu tisíceré menší výdaje, na které

si ani te nevzpomínáni, a pirovnejte k tomu mj výdlek, za njž bobu

dkuju. Zvtšuji kapitál pro svou vnuku zrovna zázrakem, nebo skoro

z nieho ukládám pes pldruhého sta ron. Co tomu íkáte? Myslíte,

že v tom vzí boží prozetelnost a požehnání. Inu, ano, ano. Ale mimo
to povzbuzuje m také vdomí, že nebudu muset zemít bez poslední

vle. Poslední vle lovka je, vte mi, velkým zadostiuinním za jeho

piinní a vysvdením jeho života. Nemá-li už lovk na smrtelné

posteli ani tolik, aby mohl íci : Tohle zde musím nechat — vezmte
si to a budiž to vaším majetkem," je to moc smutné — vite, pane

Žampachu? Zahynula bych studem o nkolik hodin díve pi pomyšlení,

že nebudu míti ddic, protože nemám pro n ddictví. Ale takhle, od-

kážu svj kapitál Bertice, bych pispla ním k jejímu vnu, až se

bude vdávati, a na mou vru, i ta modlitba za moji ubohou duši bude

se tomu dveti pak lépe odíkávat. Te ví, že má babiku v Praze

v echách, pak bude vdt že se ta babika o ni starala. Je to má
jediná pýcha, tch sedm set. Dejž bh sám, abych mohla za svého

živobytí dodlat se tisícovky. Tisíc zlatých — to už je malé bohatství."

„Ba, jsou bohatstvím, pijdou-li do rukou piinlivých a zabývá-li

se jimi hlava bystrá a rozumná. Já nebudu mít ddicv, paní Zuzejková.

O mj obnošený kabát, i)ak nkolik kousk prádla a nábytku ani on

dbát nebude. Nestádám, akoliv se lopotím a piiuji. Jsem jako lovk,
který seje, ale neklidí. Co vydlám, o to dlím se s ním poctiv. Je

to pece syn, moje a mé ženy krev. Nemohu za to, že osud do ní

jedu namíchal a otrávil jemu ndadost a mn stáí."

Tato i)oznámka pán Žampachova, chovající v sob slova, jež za-

jisté nikdo pod sluncem neml právo zaslechnout, vyjma osvdenou
a výbornou i)aní Zuzejkovou , vztahovala se k jeho jedinému synu

Emanovi, jenž po celé tvrti byl znám svou lehkomyslností, divokostí,

nevázanosti a který všeobecn ádn do tídy tak zvaných pražských

flamendr, zvláštní to kasty bez zamstnání, bez tužeb, bez plán, po

vtšin ošumlé, menšinou poctivé a politováníhodné. Není v té kast
ani zvláštní svobody a samostatnosti ani uritého vdomí njakého cíle,

íini ne])ístupnosti, není v ní zákon ani hesla — jest to spolenost

lidi duševn otuplých, nicotných, skoro blbých a jest v ní smutno, ne-

zdravo, dusno — tma.

Neinijtonují docela niím, pozornost budí leda vyprahlým, tupým,

ba mrtvým výrazem ve tvái žlutavé, na níž i)edasné vrásky spoívají

nehybné a ledov. Nesúastují se ani ruchu politického, ani výstelk
národního sebevdomí, jež u nás v Cechách a zvlášt v Praze dosti

zhusta objevují se na obzoru jako pestrobarevné rakety, aby na chvíli
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pobavily a oslovaly, iic/inolioii se ani na drsný vtip ani na upímnjší
provolání „slávj-" o slavnostech dojemných a všeobecných. Jest to druh

lidí, o kterých se urit neví, pro žijí a pro vbec jsou na svt.

Knianucl Žaiiipacli lišil se ponkud od nich. Objevoval se v úzké

ulice zídka kdy a kráíval jí spšn s hlavou sklonnou, upen ]>()-

hlížeje ped sebe, jakoby podroboval ubohou dlažbu tainnjší kritickénni

zkoumání za píinou náležité opravy, ale pod širokým jeho kloboukem,

jenž hovl si v týle na divoké spoust erných vlas, klenulo se vý-

razné elo, jež nezdálo se býti žádnou mrtvou deskou na vchodu pustých

katakomb, a záily oi, z nichž nduvilo sebevdomí a v nichž rojily

se blesky tak hust jalco vely na jae.

Chodil obyejn otrhán, t. j. ncnil nikdy kabátu náležit ovroube-

ného, rukáv nei)rošoupaných a bot nesešmahaných s dkladnými i)í-

štipky na kotnikácii a vzadu nad patou. l'()tuloval se obyejn dlouiiý

as bh ví po kterých koninách, abj- se vrátil na krátkou dobu do

uliky, v níž jelio otec stádal krejcar ku krejcaru, i)ipravujo tak vždy

njakou sumu penz pro nho, až se zase v jeho poctivém deštníkáském
krámu objeví hladov, bez "groše, jako žebrák, který nemá žádnýííh

dobrodincv.

A o tomto lovku, jenž byl nedávno plnoletým, což ovšem ne-

mlo u nho zvláštního význanm, rozhovoil se tenkráte pan Žampach
a na jeho hubené, oste zbrázdné tvái rozložil se hluboký, tžký bol.

Paní Zuzejková vlídn poklepala mu na rameno, jakoby jej chtla

vzpamatovat.

„Víte, kolik let mu zbývá ješt k životu, píteli?" tázala se

matesky. „Poítejme, že jenom ticet. Každá ti léta lovk prý mní
povahu i podobu, jako ptáci z jara peí. Pan Eman ji zmní ješt

desetkrát. Není naprosto možné, aby v tch desíti promnách nebyla

jedna dobrá a jedna užitená. Pokejte, však se shledáte ješt na nm
se znánd<ami svého vychování a svého otcovství. Je mu tuším tyi-
advacet let. Do šestnácti rok byl zdárným synem, osm let žije ne-

inn a niemn. Co z toho? To nevadí, aby druhých osm let nejn-ožil

prospšn a poádn."
„Milá paní Zuzejková! Milá paní Zuzejková!" opakoval si pan

Žami)ach, kývaje svou velikou hlavou, jakoby o jejích slovech pemýšlel.

A tímto nevinným,, prostým spsobcm bavili se oba staí lidé

každodenn rok od roku anižby se unavili a vyerpali. Jejicli pomr
byl tak delikátní a jejich duše tak úzce spíznná, že bylo nemožno
pedstavit si lepší dvojice pod sluncem. O nich právem se dalo íci,

že jsou jedna myšlenka a jedno si-dce. Ovšem tepnou toho srdce byla

paní Zuzejková, jelikož pan Žami»ach byl píliš skromný, píliš tichý

a obmezen, aby byl mohl udávati jaksi tón jejich mnoholetému pátelství,

avšak o neskonalé jeho dve a upímnosti vi paní Zuzejkové mžeme
býti ujištni.

Oba staí nelišili se skoro pranic od poestného párku manžel-

ského. Jejich dti, z nichž jedno byla hodná a piinlivá dcera ])aní

Zuzejkové v Štýrském Hradci a druhým syn Žampachv Emanuel, lovk
bez zamstnání a snad bez budoucnosti, psobily jim stejnou radost
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a stojný žal. Aspo jianí Zuzojkovou práv tak trapn dojímala otcovská

situai-o jejího pítele, jako jej radostí naplovalo štstí její mateské.

Znali se spolu už dávná léta. Od toho dne tuším, co zemela

žena panu Žampachovi a tomu bylo už patnácte rok. Tenkráte se pi-

sthoval do uliky a tenkráte [uzavel tak ist dvrný pomr s paní

Zuzejkovou. Bhem toho asu rozešili oba navzájem dkladn hádanku

svého nitra i svých povah a na pevném tom základ zbudovali svou dvru
a své pátelství. Není tedy divu, že by nikdo poestné obyvatele ulice

byl nepesvdil, že sluneník pán Žampachv není samým bohem uren

za souseda buchtikám a rohlíkm i)aní Zuzejkové. Oba ty krámky

doplovaly se tak úzce jako kdysi Kastor a Polux. —
Bylo to jednou v msíci ervnu, když v obou zašelestila novina

svými vzácnými kídly.

Paím Žampachovi vrátil se zase z potulek syn a paní Zuzejková

l)epoítávajíc svj kapitál, k nmuž pikládala práv svou msíní úsporu,

shledala, že má devt stovek, jednu padesátku, tyicet devt zlatých

a šestadevadesát krejcar, což ji ovšem pesvdilo, že k doplnní

tisícovky zbývá pidati ješt tyry krejcary.

„Dnes vypiju žejdlík erstvé vody místo žejdlíku piva, aby má
radost byla konen dovršena," pravila si, záíc jako drahokam, jehož

se skvlý paprsek slunení dotýká, a vymnila šestadevadesát krejcar

za novou papírovou zlatku, kterou ze svého koženého kapsáe opatrn

vytáhla.

Byl to pro ni zajisté velký, významný okamžik! Tisíc zlatých

leželo v jejím klín, jenž nemohl je ani pojati, tisíc zlatých, které po-

važovala za bohatství a za zázrak.

Tchto tisíc zlatých paní Zuzejkové bylo cílem a vrcholem jejího

životního snažení. Nebylo sice pravd podobno, že by ctná matrona

tímto dležitým bodem chtla uzavíti navždy bránu svého života, ale

kdyby ihned byla pikvaila njaká katastrofa, nyní nemohlo ji už zne-

pokojovati vdomí nedokonaného pedsevzetí, pervaných pláuv, íslo

se zlondcem a neukojené touhy v srdci. Paní Zuzejková ušetila bhem
sedmi let tisíc zlatých a tak oekávala chladn a klidn píští události.

Paní Zuzejková chovala se jindy dosti odmen a s vážným poklidem,

ale tentokráte chvly se jí pece ruce i prsty, když ty drahocenné

papíry, ty promnné krpje svého dlouholetého potu, skládala jeden

na druhý, schylujíc k nim tvá slab zarumnnou a epec, na jehož

vázance pod bradou leskla se stíbrná slza, jež tam ped chvíli z oka

zabloudila. Trvalo dlouho, nežli se staenka ze svého zanícení vzpamato-

vala, že mohla pochopit náležit celý dosah svého nevýslovného štstí.

Ach, jak slavný den byl pro ni ten den desátého ervna! Kde se vzal?

Pro ji neminul? Zasluhovala ho opravdu?

U jejího oltáíku bylo posud tma, jelikož byla nedle a paní

Zuzejková svítila jenom ve stedu a v pátek. Zabalivši bankovky, bedliv
složené, s mateskou pelivostí do hedbávného šátku s velkými kvty
ervenými a pepásavši závitek bledmodrou úzkou stužkou, uzavela
jej do ern natené pokladniky se zámekem, která byla okována
a na povrchu mla ozdobný otvor, jímž se házívají krejcary, šestáky

a vbec drobné peníze na úele vždycky zvlášt vytknuté. Pak otevela
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n oltáríku dícvný šuplík a uložila do nho sv6 bohatství, jako ukládá-

vala svou dcerku do koli'i)ky, když ji byla na vlnách svých mateských

písní uspala. —
A za nedloulio blikala u nohou Vamboické panny Marie malá

lampika ervcnavýni svitem jako drobná svtluška, jež v šero krámku
zabloudila, chvilkami ztrácejíc se ve vonných kotouích dýmu, jež nad

zapáleným kadidlem zvolna vystupovaly jako lehounké, modravé obláky.

Paní Zuzejková stála zde s tváí obrácenou k Matce boží, aby si

tato z ní vyetla svaté nadšení její, s rukama na prsou skíženýma,

a rty se jí chvly vroucím, tichým „otenášem".

Byla to chvíle asi tak vznešená a velebná, jako když volá v kostele

knz zanícen „Tedeum laudamus!" To „tedeum" skvlo se na bílém

ele paní Zuzejkové jako odlesk záplavy cit, v nichž se srdce její

práv kochalo.

Malá i)odobizna Bertiky usmívala se jí vstíc. Nebylo ani možno,

aby konen i k ní neobrátila se pozornost starostlivé báby. „Tak,

robátko," pravila mkce a sniv, nahýbajíc se k ní, „dám ti co mohu
a co mám. Ješt dnes vyhotovím testament a piknu ti svj kapitál,

na nmž si)oívá boží požehnání. Opatruj t bh!"
Dvátko dívalo se jí u])eii do oí. Vypadalo udiven, a zdálo

se, že se mu na drobném rtíku tetelí njaká pracn v rozoumku dtském
zrozená otázka.

Stalo se však ješt nco neobyejného v ten významný den a to

vzbudilo úastenství celé ulice, pohížené v duchamornou nedlní siestu

a zevlující ospale pánu bohu do oken. Bylo totiž nkolik iniímt po

páté hodin odi)olední, když z krámku . 11 zvolna vystoupila paní

Zuzejková, odna tolikerou svátení nádherou, že vzbuzovala úžas všech,

kdož v tomto okamžiku požívali štstí býti svdkem jejího triumfu.

Paní Zuzejková šla na i)rocházku ! A jak šla na procházku

!

Šustla hedvábím, jež v paprscích sluneních se mnilo zelenav, erven,
žlut, mode, šedav, oslovala l)ílým krajkovým límcem u krku a man-

žetami u rukou, imponovala svojí šíkou, která vážn prozrazovala

pítomnost starodávné krinoliny, ukryté nkde pod bohat vyšívanou

bílou spodnikou, vykukující skromn na jedné stran z pod vykasané

vrchní sukn, budila úctu erným tylovým epcem s bohatým rysem

v pedu a nádhernou vázaidvou temnervenou vzadu, nelišící se pranic

od druhé, uvelebené dstojn i>od bradou paní Zuzejkové, a vynucovala

závist atlasovým bílým šátkem, který visel nedbale na jejích plecích

a byl tak istý, tak úpln zachovalý, ml takové dlouhé, bohaté tásn
a v rozích takové živé žluté a modré kvty, že nebylo možno pedstavit

si nco krásnjšího.

V ruce mla paní Zuzejková bílý kapesní šátek se širokým v)'-

šívaným okolkem a vlnný sluneník s dlouhou holí a dvma stapeky.
Ctihodná matrona!

Jsem pesvdena, že i ped tvrt stoletím, ba více, že i ped
ticeti lety vycházela na procházku stejn vyšoena a stejn záící.

Kde bylo tch ticet rok ? Stoi)y jejich zstaly pouze na ubledlé její

tvái, která nebývala tak vráskovitá a vetchá, tak uvadlá a klidná.
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Paní Ziizeiková uzamkla krám na dva zámky, ofoukla si bavlnné

šedé polorukavic, vykasala si hedvábnou sukni ješt o coul V3"še a ro-

zevela sv^j sluneník, jenž velice podobal se hubené baletce.

Touž chvílí vykroil ze závodu svého pan Žampacli, jak ovšem

ani jinak byt nemohlo, smekl hluboce i)íed svou sousedkou, usmívaje

se rozpait, a pitoil se ctalantii ku ])rav její ruce, jsa sob vdom
své rytíské cti i povinnosti. Ml bílou uzounkou kravatu, erný hed-

vábný šátek kolem krku otoený, šosatý dlouhý kal)át s kostnými
knotiíky, jenž nebyl už nikterak zánovní, boty dkladn vyleštné, silnou

l)epovku v ruce, a ze zadní kapsy kabátu vyuhoval mu ervený tibe-

tový šátek s bílým okolkem.

Teprve když vyšli za msto a volný lahodný vzduch je ovanul,

nabídl pan Žampach paní Zuzejkové rám i zapedli se v následující

roznduvu, kterou zde doslovn uvádím jen z té píiny, abychom po-

chopili snadnji slavnostní náladu obou starých lidí.

„Víte, co si myslím?" tázala se paní Zuzejková, schjiujíc svj
sluneník proti slunci a rozhlížejíc se po krajin láskyplnýma oima.
„Víte, pane Žampachu?"

„Nevím, paní Zuzejková, akoliv tuším, že to je zajisté jenom
moudré a poctivé."

„Pravdivé je to dozajista. Podívejte se! Když jsem byla ješt

mladší, znala jsem chrpy, koukol, slzy panny Marie, vni mateídoušky,

zvoidíy, stébla pšenice a žita, zpv skivánka, pnkavy, sedmihláska tak

dobe, jako znám te tvaroh, povidla, mák. Pro? Protože jsem do té

milé pírody astji picházela a nestranila se zdravého vzduchu jako

te. Chybujeme oba, pane Žampachu, že se tak vyhýbáme krásnému
dílu božímu. U nás nevidíme z nho nic leda kus oblohy a ješt ten

zakryje nám nkdy oud, mlha a kou. Pro nechodíme ven? Zde nás

všecko vítá, všecko se na nás usmívá. Jen se podívejte ! Celé toto žitné

pole sklání se ped námi, jakoby nám poctu vzdávalo. A ta tráva, ty

sedmikrásy v ní ! Vte, pane Žampachu, že mi je do pláe. Tolik krásy

a tolik štstí!"

„Pjdeme ven astji!" navrhoval hned pan Žampach upímné.
„Ano, i)jdeme teba tikrát týdn. Bohudíky mám už, co jsem

míti chtla, a te si mohu do svého stáí také medu nakapat. Pjdu
si jej hledat ven za msto, do luk a polí, jako to vely dlají. —
Tadyhle sedí hned jedna na korunce jetele. Vypadá jako zlatý šperk.

Nevidla jsem už dávno vely. Ty, co obletují kolem mého krámku
a nai)roti u hokyn do ošatek se vtírají, pipadají mn jako tulaky
lenošivé a drzé. — Ale ovšem, abych nezapomnla. Jak pak dlouhý

termin si pan Eman udlal na svou návštvu?"

Je vidt, že dovedla být také paní Zuzejková neopatrnou. Ten
náhlý i)cchod od vel tulaek k synu i)án Žampachovu byl píliš ná-

padný, aby jej otcovské vdomí nepostehlo. Pan Žampach pendal svou

tabatrku z ruky do ruky a se zrakem sklopeným odpovídal pojednou

nad míru stísnn: „Snad zstane njaký as. Pinesl si i)apír, tužky,

péra i inkoust, pak knihy latinou tištné s obrázky, njaké mapy —
a zamstnává se tím. Nemluví mnoho, ale zdá se mi, že pemýšlí. Je
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mi ho asem lito, i)aní Zuzcjková. Mladá lilava, mladé srdce, mladý

duch — nedivme se, že zabloudil ..."

Paní Zuzcjková stiskla mu Icliouiire ruku. Vzpomnla si nejspí.še, že

otázka její i)yla nevasná a ncj)rozietcliiá , nebo pravila srdeným
tonem :

„Nemyslete, i)ane Zami)acliu, že syna vašeho z néelio viním —
to bože chra! Vytýkejte ptáku, že litá, vytýkejte potoku, že unáší

s sebou všecko, co mu do cesty pijde! Pan Eman bloudí; doufejme,

že pece jednou najde pravou cestu, kteiá ho jtovede k životu prospš-

nému.

"

Pan Žampacli se najednou rozveselil. Slova jeho spolenice ob-

erstvila jej. Rozhovoil se proti svému zvyku dosti dlouze a v duši

mu bylo lehko jako ptáku pod tou bezoblanou oblohou, která se kle-

nula nad nimi, velebná a istá.

Málokdy zndioval se pochvalné o svém synovi, málokdy dovolil

jinému podívati se na nélio skrze skla jeho pesvdení otcovského, lúc

dnes, kdy štstí vytryskovalo tisícerými praméidíy vkol nho, zurelo

vzduchem, šumlo listím, záilo v paprscích sluneních, dnes — nu,

otcovství není hích — chtl sob i on pipravit pknou, nezkalenou

chvilku illusorního blaha. Poprvé snad po osmi letech vypravoval i)aní

Zuzejkové o Emanovi s jakousi sladkou rozkoší a poprvé odkrýval ped
zrakem jejím poklady jeho nitra, jež ukryty tam byly hluboko a kt(,'ré

nikdo nepostehl jenom on, on pan Žampach, tatínek, jenž má právo

všecko vidt a všechno možné i nemožné vyzkoumat.

Uvádl rozliná podrobná data svých výzkum, v nichž objevil se

mu Eman jakožto mladík se srdcem poctivým, upímným, s duší velou
a nadšenou. Nebylo tch dát mnoho a práv proto nduvil o nich roz-

vlán, dávaje draz na každé slovo, kochaje se v každé slabice a usmí-

vaje se blažen pi každém tom „jednou zase", které ve své ei
ubožák mohl opakovat jenom asi šestkráte, což svdilo nejlépe, že tch
dobrých dát o svém synovi ml tuze, tuze málo.

A pece chvl se, kdykoliv dospl k novému tomu „jednou zase",

byl pohnut, rozilen a v oích ti»ytily se mu slzy, otáel tabatrku
rychleji a rychleji, tvá jeho sebou škubala, jakoby násiln vzpíral se

vzlykotu, rám jeho mimovoln tisklo rám paní Zuzejkové a velká

hlava jeho kývala se na všecky strany, peplnna jsouc dojmy vzpomínek

a obtížena starostí, jak je nejlépe a nejúinnji vylíit, aby vz])uzovaly

úastenství. (Dokoneni.)
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Povídka 2 pražského života

od

Serváce Hellera.

an Kikava sedí v pestrém županu

u snídan a te noviny. Na hlav

má ervenou aksamitovou epiku se

zlatým vyšíváním a takovýmtéž mo-

hutným stapcem, dárek to a vlastno-

runí práci sleny Hermíny Kikavovy
ku štdrému veeru, a na nohou

ervené salianové trepky tureckého

píkroje s jiskrným žlutým a zeleným

hedbávným vyšíváním, jež byla po-

tají vyšila a k ostatnímu nadlení

pana Kikavy pod vánoní stromek

položila paní Anastazie Kikavová,
'^^^

' rozená Šmorancova. Župan byl dárek

od mladého pána, Jaroslava Kikavy, nastávajícího doktora veškerých

práv. Na stole ped panem domácím — pan Kikava je vlastníkem tí
sice již velmi starých, ale za to velmi výnosných inžák — stojí malé

stíbrné náiní: konvika na ernou kávu, úhledná baíika na smetanu,

cukeruika se štíhlými klíškami, íška na smíšenou kávu a kalíšek na

písady, vše zevnit umle ciselováno a uvnit bohat vyzlaceno . . .

také štdroveerní dárek, ale od nelena rodiny — aspo dosud

—

pana Richarda Lebruna, korrespoudenta a spoleníka firmy „Wilson,

White & Comp.", velkoobchodu se zbožím hedbávným a krajkáským.

Z konviek vystupují Ichýnké obláky vonné páry a pan Kikava mísí

s patrnou rozkoší do íšky odvar nedostižné mokky s hustou smetanou,

ve které lžika div že nestojí.

Venku je umrzlo a velkými vlokami poletuje sníh s oblohy lehce

zastené. Jak je milo a útulno v jasné, dobe vytopené jídeln. Pan
Kikava, ustávaje chvilkami od tení, pozoruje krásnou zimní povtruost

venku, libé teplo ve svtnici, vonnou snídani v elegantním náiní na

stole ... a usmívá se spokojen. Také draliý župan, domácí apka
a turecké trepky tší ješt pana domácího, akoli už je na tetí týden

nosí, a nemenší radost dlá mu parádní ibuk s dlouhou, tlustou,

višiíovou troubclí a mohutným jantarovým knoflíkem, opený o nový,

pkn vyezávaný stolek na tabák a doutníky, jenž opodál u alounové
stny veškerou rozkoší vzácné kuby mu kyne a jakožto dárek padesáti-

leté sleny Aloisie Kikavové neklamný dkaz vrné sesterské lásky

podává. ibuk dostal pan Kikava od jednoho ze svých nejpoádnjších
nájemník, obchodníka s galanterním zbožím. Jak ho to všechno tší!

Pan Kikava obdržel sice „k Ježíškovi" ješt jiné, cenné dary, ale tyto

jsou mu nejmilejší, ponvadž se tak ladn k sob hodí a hned z rána

mu pipomínají, jak je ctn a inilován . . .
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Pan Kikava je statný padesátník \úué tváe a malých, jiskrných,

šedých oí ; zdravé ervený, hhidce oh(dený a spokojeného vzezení, jako

lovk, kterému pranic neschází. Te dopil kávu, povstal, zapálil si

ibuk, usedl opt do lenošky a zabral se do tení. te, pevrací listy

semo tamo, usmívá se, vrtí hlavou a propuká najednou v hlasitý smích.

„Co pak to zase máš?" táže se zvdave paní Anastazie, kteráž

byla právo vešla, aby dohlédla, zda-li panu manželi nic neschází. Paní

Kikavová je dáma ješt velmi hezká a jakkoli už vážná, pece nad

míru píjemná. Náleží ona do ady paní, kteréž si rázem dobývají

uctivé lásky všech muž ; tito spatují v nich jaksi vtlený ideál ma-
teství a ženského pfivabu, zbožují je tiše, opravdové a hluboce. Paní

Kikavové není více než tyicet let; proto jsou tváe její dosud prosty

vrásek a velké hndé oi její plny lesku, talí že by jim závidti mohly

a snad skuten také závidí i krasavice o polovici let mladší. Však
ješt vtším kouzlem, než ty hladké, zrale svží tváe a rozkošné oi,

psobí na každého opojný výraz vlídné dobroty, jenž netoliko tvá,

nýbrž celý zjev její obestírá, tak že lovk vroucí touhu pocitujc, státi

se tak dobrým, jako ona. A k tomu ta ])rostota, ten pvab nenucené

pirozenosti! Zkrátka, paní Kikavová je dáma prostá sice, ale veškeré

lásky a úcty hodná.

„To je dobré, Stázinko, to ti musím peíst!" odpovídá probíraje

se ze smíchu pan Kikava a odfukujc si z hluboká, jakoby byl práv
tžký kámen zdvihl. „Co se te už všechno do novin dává, ne —
lovk by ani neuvil! Ale dobré je to, aspo se nkdy trochu za-

smjeme."
„Tak co to pece bylo?" upomíná netrpliv paní Anastazie.

„Ach ano, tys to ješt neslyšela! Tak se tedy posa, hned ti to

petu, a pak ješt nco, jest tu nkolik do])rých kousk!"

Paní Anastazie pistrila si mkkou židli a již poslouchá, jak pan

manžel pedítá.
„Novodobá egyptská rána. Jako druhdy egyptské žáby do špižíren,

sklep na mléko, do máselnic, do díží, postelí a t. d. lezly, tak že

staí mumioví strýcové ped nimi ani ukrýti se nemohli a od té sloty

div nezahynuli, tak dje se i našemu pokolení s i)odoraními prodavai
ili hausírníky. Ani ped tmi není skrýše nebo úkrytu, a kdybys na

perutích ranní záe do komína vlezl, tito lidé vyskoili by na ohništ

a lezli by za tebou anebo by ekali, až kouem zadušen spadneš ..."

„To je pece lokálka, co? Ilahaha! To se jim zase jednou po-

vedl kus nesmyslu," zasmál se pan Kikava, a když také pani Anastazie

z povinného ohledu na svého chot se zasmála, obrátil list a praní:

„Je tu dnes, jak jsem ekl, nkolik pkných vcí. Na píklad

tato zpráva bude nco pro vás, ženské . . . „Železné šaty pro dámy.

Anglickým továrníkm v Nottingham zdail se výten pokus, zhotovovati

letní látky pro dámy jakož i krajky z nejjemnjšího železného drátu.

Tento drát zpracuje se na bobinetovém stroji tak lehce, jako bavlnná
píze. Anglický prmysl oekává od tohoto vynálezu velikých výsledk.

A takž ožije co nejdíve „železná panna" s pravými železnými kraj-

kami v nové, zušlechténé podob ..." Nu, co tomu íkáš, Stázinko?"
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„Že by neškodilo, kdyby se ten vynález osvdil; aspo by dvata
neuboela, když jim nkdo boící doutník na šaty hodí, jako se stalo

ped pti lety Helence Vyskoilov, a nebylo by strachu, když se strojí

do plesu ..."

„Do plesu, do plesu!" durdí se pan Kikava, „což pak by mohly

cliodit liolky se železnými šaty také do i)lcsuV"

„Pro by nemohly," odi)oviilá panika, „ když by se drát i na

jemné krajky dal zpracovat? Ostatn napadlo mi to proto, že je dnes

na Žoín . . . .

"

„Hrome, na to bych byl docela zapomnl!" zvolal jako pekvapen
pan domácí. „Vždyt tu zrovna tu : „Dnes odbývá se v sálech Žofinského

ostrova ples akademického tenáského spolku" a tak dále .... Stará,

to je pro nás velký den'?!"

„Ano, ano, Jeníku. Dnes uvedeme Hermínku do svta! . . . Dve
mlo toho již vera plnou Idavu a nemohlo mi dlouho, dlouho ani

usnout. Te ješt vyspává ... To bude dnes shon u nás!"

„A nepokoj! To abyste dnes zrovna ani nevaily?" prohodil

s povzdechem pan Kikava.

•„Bylo by to vru nejmoudejší!" pisvdila paní Anastazie. „Ty

mohl bys hned pi vine poobdvat, a my bychom se už njak odbyly.

Beztoho nebude nám ani hrub do jídla."

„Abys vidla, Stázinko, jak t mám rád a jak o vás všechny

peuju, naobdvám se dnes v mst a zastavím se také na ernou kávu.

Ale prospat se pijdu dom, rozumíš?"

„Ty pokryte!" pravila s úsmvem i)aní Anastazie. „Chceš, abychom
myslili, že nám kdo ví jakou obt pinášíš, a my víme zatím dobe,
že jest ti nejvyšším potšením, když nemusíš k vli hloupému obdu
opustit svou spolenost u zeleného stolu tam v kout u Fišer. Však

já t znám ! Ale nechrae toho. Najez se dnes, kde mžeš ; ale dokud
jsme sami, promluvme si o tom dnešním plesu i vlastn o tom, co

po nm má následovat."

„Ano, ano," pisvdoval pan Kikava; „promluvme si o tom!
Mina pjde tedy dnes poprvé do bálu, nu a . . . vlastn chceme, aby

už to bylo jaksi zasnoubením —

"

„Co pak ti napadá!" pouovala svého velitele kárav domácí

paní. „Kdo pak to jakživ slyšel, aby se na bále slavilo zasnoubení!"

„No, no, jen se mi nedurdi!" na to zase pan Kikava. „To se

ví, že se nebude na Žofín slavit zasnoubení, ale tak jako! Richard

je s Minou zadán skoro na všechny tance ... nu a nevypadá to už

jako veejná ohláška?"

„Máš skoro pravdu," prohodila paní Anastazie a zamyslila se na
chvilku. „Ale mn se zdá, muži, že to njak peháníš. Což je o tanec !

Tanit mže dve s kýmkoli, a nemá-li mnoho známých, teba celý

ples jediným taneníkem, ale proto nemusí být ješt . . . eknme jeho

nevstou."

„Nemusí! To se ví, že nemusí. Ale když už je!" vykládal drazn
domácí pán. „Což pak si ji pan Richard nechce vzít? A není nám to

snad vhod? i brání se snad Mina proti tomu?"
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„Máš i)rav(lu, nebrání," pisvédovala s jakousi nedvrou panika;

„ale dve je píliš mladé ješté a neví ani, co iní."

„Neví, co iní! Jsi my ty rozšafná matka! Sedmnáctileté déve,

které si odbylo vyšší díví školu v Praze, a nebude vdét, co iní, když

jde o vdavky ! To jste snad vy za svých mladýcli let byly tak nevdomé,

ale te, když naše dcery zrovna studujou! . . . Víš ty co, stará? Zaí-

díme my vc takto. Zejtra je, tuším, svátek jména .Ježíšova; Richard,

jakožto hlavní taneník Ilermínin, musí se pijít, po starém dobrém,

spsobu, k polednímu zeptat, jak jste se vyspaly ... nu a, to se ví,

zstane u nás na obd. Pi obd pak tu ceremonii vesele odbudeme."

„Nechceš-li jinak, budiž si," odpovdla vážn paní Anastazie;

„avšak ješt jednou ti radím: nepenahluj se! Nemám sice nic proti

tomu satku, ale myslím, že vc tak píliš nespchá."

„Ale jdižiž! Ty nechala bys holku zastarat, 'aby se vdávala už

jako matrona," žertoval pan Kikava. „Jenom mladí lidé mohou man-

želství jak náleží užit
;
proto hlásám všude, aby se lidé ženili a vdávali

co nejdíve, a proto chci také, aby Hermína již šla pod epec. Piichar-

dovi je dvacet sedm, jí sedmnáct — nezdržujme to déle! ím díve,

tím lépe! Tak tedy, paní Kikavová, na zejtek máte hosty."

„To mi tak ješté scházelo: dnes bál a zejtra hostinu! Ale na

štstí jsem to jist pedvídala, a jsem tak už skoro jiipraveua."

„Výten!" zvolal pan Kikava. „Poj sem, Stázinko, za to zaslu-

huješ hubiku . . .
."

Paní Anastazie pi])lížila se jako upejpav ku keslu svého tyrana

a nachýlila se pro slíbenou hubiku, ale v tom ozval se ve dveích

stíbrojasný mladý hlas

:

„Dobré jitro, tatínku a maminko! Snad nepicházím nevho?"
„I to to!" zvolal vesele pan Kikava. „Poj sem, Mino, a ukaž

se, jak vj-padáš ped plesem!"

Do pokoje vbhla dívka zjevu opravdu rozkošného. Štíhlá, pro-

stedního vzrstu, plavých, jako zlatým práškem posypaných vlas, jemné

bílé pleti s ržovým nádechem, s modrav šedýma, sálavýma oima,

tupým nosíkem, malými korálovými ústy a kulatou bradou, obleená ve

prosté, ale delikátn upravené domácí šaty se snhobílou zástrou,

a záící neskaleným dosud štstím mladosti. Piskoila jako srnka ke

stolu, vtiskla drazný polibek otci na ruku a tvá a objala prudce

matku.

„Dobré jitro, tatínku a maminko! Dobe jste se vyspali?"

„Dobe, sláva Bohu, jak náleží dobe," liboval si pan Kikava;

„ale ty prý jsi nemohla dlouho usnout, povídala matka. ]Mla's nepo-

chybn už plnou hlavu muziky a tance, co dceruško?"

„Nebylo to tak zlé, tatínku," odtušila vesele Hermína. „Vyspala

jsem se, jak vidíš, také dobe. Trochu déle jsem arci ležela, ale v den

prvního plesu mže si lovk už nco dovolit, pravda-li, matinko?"

„Nic neškodí!" pipojila dobrosrden paní Anastazie. „Vždy jsi

nic nezmeškala; býváš za to jindy rannjší, než my všichni."

„Nu a jestli pak se, holka, na ten tanec také njak tšíš?" vy-

zvídal pan Kikava.

7
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„Lámu si dost hlavu, jaké to asi bude, a tším se tak trochu

:

ale zárove se také bojím . .
."

„Bláhová!" vpadl jí se smíchem do ei pan Kikava. „eho
by's se bála? Vždy nebudeš dlat žádnou zkoušku! To když jde

student na examen, to je strach, ale holka na bál — k smíchu."

„Není to taková malikost, jak se zdá, tatínku!" odmlouvala

rozmarn sleinka. „Jest to také zkouška jakási, ekla bych ženská

zkouška dosplosti! Musím veejn dokázat, že umím bezvadn tanit,

že jsem se nauila s pány mluvit, že se dovedu ve velké spolenosti po-

hybovat ..."

„Neboj se, dátko, neboj!" chlácholila ji žertovn paní matka.

.,Doufám, že v tom ve všem obstojíš. i snad si netroufáš?"

„Nevím, matinko, jaký dojem na mne uiní hluná spolenost

a zda-li nedostanu trému . . . ostatn, kdož ví, budu-li míti s kým tanit

a se bavit?"

„Hoho!" odporoval vesele pan Kikava. „Tolik známostí pec
ješt máme, aby naše dcera nemusila sedt u zdi! Ostatn vždy pece

víš, že tam bude pan Richard, a ten se nepochybn už s tebou na n-
jaké tance zadal . . . co?"

Dve se zapýilo a sklopilo oi. „Na toho byla bych málem za-

pomnla, tatínku," pravila pitlumeným hlasem. „Ale nediv se, tatínku,

když má lovk tolik myšlenek ! . .
.

"

„No, no, vždy se nic nestalo!" Zasmál se bode pan Kikavac
„Mžeš mu to nahradit vlídností — však víš, že t má rád ..."

„Dovolíš, tatínku, abych si dohlédla na své vci?" tázala se,

hluboce zapýena, slena Hermína a zavsila se na matku, nutíc ji

k odchodu.

„Dovolím, má koiko, dovolím!" odpovdl s humorem tatínek.

„Jen se mi pkn oblete— ty, stará, také— a mají z vás ti šviháci

radost! Jakobych už je vidl, jak vás obletují — no, no, maminko,

jen se mi neupejpej ! Však ty si nepochybn také poskoíš . . . pozoruji

asto, jak se i mladí páni ješt za tebou ohlížejí, hahaha! A kdyby té

nikdo neprovedl, já si t zamlouvám na tetí tverylku a na soused-

skou, jestli se tak dlouho zdržíme."

„Jenom se mi nezapome zapsat do taneního poádku, sic se

zadám na všechno a zstavím t zoufalé žárlivosti!" odtušila rovnž
vesele paní Anastazie a uinivši lehkou poklonu, obrátila se s Hermínou
na odchod.

Pau Kikava spustil se plným pohodlím do kesla a odfukuje

mocné oblaky dýmu povzdychl si spokojen

:

„Je to kíž s tmi ženskými! Ješt že je lovk dosti silný, aby

jej unesl! No, chvála Bohu — snesli jsme ty ostatní vci, pestojíme

také tento bál . . . Už jsem dávno nevidl, jak se ta mládež na Žofín
baví! . . . Když jsem já byl mladíkem, tehda chodilo se jenom
k „Liškovm" na Svatojanském plácku — Žofín ješt pro nás nebyl.

Ale vytanili jsme se také a s dvaty byla tam zábava jist lepší,

než byla a je dosud na Žofín . . . Mj ty pane! Míti tak to tehdejší

mládí a ty nynjší peníze — to bychom užívali I Ale na Žofín bych

pece nechodil, leda jen tak, abych se ob as v lepší spolenosti ukázaL
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Te chodil bycli taiuit „na Lišku" za Pankráci, tam jsou dévéata jako

lusky a broskve ... Uf ! Ale co je už po všem. Káva vystydla, ibuk
vyhoel, pokoj je ])lný koue a as už také pokroil . . . vzhru, Jene

!

Vezmi na se roucho své a jdi! U Fišera na Uhelném trhu se asi již

scházejí . . . Nu, co škodí ! My jsme ped prvním plesem a máme se

právo opozdit; ostatn mohu se dnes pozdržet. Tak tedy ku jiedu!"

Pan Kikava zvedl se zvolna a odešel do ložnice „udlat toilettu".

V komnat sleny Hermíny hoelo od tvrté hodiny odpolední

šest velkých i»etrolejovýcli lamii, jež po skíních rozestaveny a na stnách
])ípadné zavšeny byly, aby na každý záhyb šat jasné bylo vidti.

Friseurka a „mamsel" z rozhlášené dílny pán lieníškovy strojily slenu
Hermínu do plesu, a opatrná paní Kikavová nedovolila pi tom ani

jedinou svíku zapálit, aby se nestalo žádné neštstí. O .šesté hodin
pistoupila slena Hermína k velikému otáecímu zrcadlu, aby se po-

dívala, jak jí šat a pieš budou slušet, a zalekla se až své vlastní

krásy. „Sleiidíy," zvolala jásav, „kdy])ych se nebála, že se pomakám,
l»adla bych vám okolo krku a zlíbala bych vás za to, jak jste mne
ustrojily!. .

." Pak otoila se nkolikráte ped zrcadlem a požádavši

„mamsel", aby ji podala skíku se zlatem, jala se vybírat a zkoušet,

který šperk by jí nejlépe „padl". Za pl hodiny prohlásily pak pi-
sluhující sleinky, že je toiletta ukonena, a zavolaly paní matku, aljy

vše i)rohledla a eho by ješt potebí bylo, naídila. Paní Kikavová
dostavila se, sama již v úplném, elegantním úboru a i)iloživši lorgnon

k oím, zaala znaleckým okem zkoumat, zdali na dcein toilett nikde

není vady, nikde nedostatku, nikde nic nevkusného. Hledla na Herminu
upjat, a z blaženého úsmvu, jenž bezdky kolem úst jí pohrával, bylo

vidno, že mateské její srdce plesá . . .

Nikdy ješt nevidla svou dceru tak hezkou. Však byl to také

obrázek ! Štíhlou a jiece dostaten plnou postavu sleny Hermíny obe-

pínalo tu tsn, tam v malebných asách a šumných záhybech skvostné

l)lesové roucho ze snlnjbílého atlasu, na nmž hedvábím a zlatem vy-

šity byly pestré kvtiny s poletujícími kolibíky a motýly, obložené na
vhodných místech bílým aksamitem a stíbrnými sponami — zcela dle

nejnovjšího paížského pedpisu. Kolem pasu byl ovinut tžký zlatý

etz, k nmuž tením, ale také pevným etízkem pipevnn byl veliký,

malbami oi)atený a „labutí" vroubený vjí. Po blostné šíji sjílýval

tsné í)ilehající briliantový etízek, jako šrka mihotavých svtlušek,

jehož visuté zakonení tvoila ze smaragd sestavená jiskrná hvzdika.
Tvá dívina plála radostným rozechvním a velké oi její s rozpjatými

zítelnicemi svítily zrovna fosforeným leskem; v ržových ouškách ji-

skily se všemi barvami diamantové knoflíky a ve zlatých kadeicii,

jež nad bílým hladkým elem jako dvoudílná koruna lahodn se vlnily,

svítil v levém záhybu, jako krvavé oko, vejit broušený rubín.

Paní Anastazie, naídivši tu a tam malou njakou opravu, urila,

jaké náramky slena pes bílé, osmikuoflíkové rukaviky nastriti má
a prohlásila, že toiletta nyní je bezvadná.

7*
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„Tak", pravila koníc svou kontrolu, „nyní mohu jíti, abych také

svou parádu ukonila. Ty pak, Hermíno, pehlídni si ješt všechno, aby

nic nescházelo. Za njakou pl hodiny odjedeme."

„Ale, mj Bože, to jsme tomu daly!" zvolala uleknuta za od-

cházející matkou slena Hermína.

„Co pak se stalo?" obrátila se chladne paní matka.

„Považ si, matinko, zapomnly jsme docela na kytici! A bez té

nemohu pece na Žofín, co by si tam o mn pomyslily?!"

„Zapomenuto je zapomenuto!" odpovdla s úsmvem paní Ana-

stazie. „Kytici už nekoupíme, ale možná, že njakou dostaneme."

„Jak to myslíš, matinko?"

„Tiše!" nai)omenula paní matka. „Nkdo pijel!"

V tu chvíli zastavil se pod okny koár, a než minutka uplynula,

stanul ve dveích štíhlý, ješt mladý muž, s mohutnými kníry, peliv
nakadeenou hlavou a ocelovým skipcem s velkými skly na nose, nesoucí

v levé ruce velkou a nádhernou kytici.

„Ah!" zvolala paní Anastazie, tváíc se pekvapenou. „Zatoužily

jsme po kytici, a ona zde! Vidíš, Hermíno, pan Lebrun má šotka,

anebo je vševdoucí: uhodl, že's zapomnla na bouquet."

Mladý muž pikroil lehkým pružným krokem k Hermín, políbil

jí s hlu])okou poklonou špiky prst a podávaje jí obadn kytici pravil

s divadelní dvorností, vyrážeje velmi siln hlásku „r" :

„Pikvapil jsem na perutícli lásky, abych pozdravil svou bohyni

s tím, co jí schází, ale ehož je ona nedostižným vzorem — kvítím."

„Dkuju vám srden, pane Richarde!" odpovdla vlídné, ale

bez nápadného vzrušení Hermína. „Vaše kytice pichází mi docela vhod.

Pojedete s námi?"

„Nikoli, má bohyn! Bylo by to proti dobrému tónu. My sejdeme

se v tanení síni jako náhodou; ale proto pece jsem zadán na ti

tverylky, na první tasák a druhou polku, pravda-li?"

„Tak jest; jen nezapomenu-li si to napsat anebo nespletu-li to!"

odtušila s touž stízlivou vlídnosti slena Hermína.
„O to se již postarám!" zvolal sebevdom pan Richard. „T)ovolíte-li,

budu pro tento váš první veejný veer vaším mentorem!"
„Dkuji, pane Richarde, za dobrou vli; avšak myslím, že toho

nebude potebí. Ženské vpravují prý se velmi rychle do podobných
situac."

„Nuže uvidíme!" doložil pan Richard. „Neuiním více, než bude
potebí. Prozatím však porouím se do Vaší milosti, nejkrásnjší dámo,
a spchám, al)y(di l)yl díve na míst, než vy. Dovolíte, abych vám
ješt ruku políbil?"

„Zde jest! A takž tedy na shledanou!"
Pan Richard odkvapil a za tvrt hodiny po nm odjeli také Ki-

kavovic. Pl hodiny ztrávili na ulici v koáe, v nepehledném etzu
ekyi)áží, a i)ak zmizela slena Hermína v pestrém, rozkoše plném víru

studentského i)lesu. (PokraoTám.)
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S myslí zachmu-

enou blížil se Iviui

Hrdina k zániku.

Vzpomínal píjeni-

iiýcli dob, které

zažil v t zvtralé

relikvii zašlé nád-

hery, ale do svt-

lých upomínek pa-

dal chmurný stín :

obraz uboliého

strýce, skláceného

tžkou uemocí,

snad již zápasícího

se smrtí. Stží mohl

tuto i)edstavu

srovnati s i)odobou

bodrého nmže, jak

mu tanula na mysli

z dívjších as,
s tím ohnivým

okem a astým, a
nkdy trochu iro-

nickým úsmvem
na rtech, jenž jako

by se posmíval vrá-

skám ilého oblieje a prošedi-

vlým vlasm.
Již vidí šedivou budovu, pólo

ukrytou obrovským stromovím

zpustlého parku, z jehož vtví

malebné štíty, podivné arkýe
a balkóny nesmle vyhledají jako

zvadlá a zvraštlá krása, halící

se nevážné mládeži hustým zá-

vojem. Hrdina ovšem nenáležel

k háncm a posmvákm, kteí
ukazovali na sešlost omítky a spáry zdiva aneb dokonce vtipkovali o za-

jímavé sícenin. Vnímavá mysl studentíkova byla okouzlena prvním

pohledem na starý zámek a kouzlo neochabovalo, nýbrž spíše mohutnlo
každými prázdninami, kdy na pozvání strýcovo znovu zavítal mezi vetché
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zdi, jež bujará ol)raziiost naplovala tpytem a šumem hrdé, vábn ta-

jemné minulosti. A vedle toho posk)-toval mu zámek pepych a požitky,

o jakých sníval v chudobné domácnosti rodi jak o vrcholu pozemské

rozkoše: pokoj záící zlatem, teba vybledlým, lenošky, potažené sa-

metem, teba vyšeptalým, procházky snivou šeí starého parku, v);jiždky

na pohodlných sedadlecli péknélio koáru, dary výliorné kuchyn a bo-

hatého sklepa — a poetický jinoch sám sebe pelhával, u])iraje tmto
hmotným požitkm všeliký význam a veleb v duchu pouze duševní roz-

koše, které mu hojnou mrou i)Oskytovala bohatá knihovna strýcova.

Naposled byl zde ped tymi lety. Tehdáž se rozešel se strýcem

v nemilosti. Starý pán vžil se do myšlenky, že synovec jeho vynikne

na zápasišti politickém a že s tribuny enické zjednávati l)ude prchod
názorm a zásadám, které strýc v zátiší svém poznenáldu v úplný, roz-

sáhlý program rozvinul a ustálil, ale z nedostatku náklonnosti a zpso-
bilosti k psobení veejnému a snad i vnímavého obecenstva jen svému

synovci pi každé píležitosti vštpoval. j\Dadý Hrdina ml však svoji

hlavu, plnou ideálního blouznní, hrd vzdorující všemu, co píilo se

názorm a zámrm, do nichž se zamiloval s vášnivostí mladé duše.

Jemu nechutil se hluk veejnosti a stízlivý stav právnický, který se

jevil strýci nejvhodnjším pro budoucího tribuna lidu. Všecka mysl

Ivanova tíhla do svta, který je povznesen nade vavu dennícli zápas,

do svta ideální velikosti a krásy; rozhodl se pro fakultu filosofickou,

aby se mohl cele vnovati tomuto smru. Opel se pímo a bez ohledu

páním strýcovým a s mladistvým ohnm bránil své náhledy proti ne-

vážným jeho posudkm. Strhla se boue, nkolik píkrých slov zaletlo

sem i tam a starý pán rozešel se ve hnvu se svým dosavadním mi-

lákem.

Hnv ten v duši strýcové asi brzy pominul, ale na venek zacho-

vával dsledn jeho zdání, zasílaje sice i dále píspvek na studie

v mst, ale ne již Ivanovi samému, nýbrž jeho otci a zdržuje se vše-

liké korrespondence s „filosofem", zvlášt bývalých laskavých pozvání

do zámku, kde mladý Hrdina trávíval vždy polovinu svých gymnasialních

prázdnin.

Ale ])OJednou došel Ivana, který za obtíž jsa chudým rodim,
v nudném venkovském msteku toužebn njaké skrovné místo oekával,

dopis ze zámku, jehož nemotorn naškrábaná a pravopisnými chybami
prošpikovaná adressa ovšem nejevila ruku strýcovu. Byl to pracný

výtvor starého sluhy jeho Prokopa, který také diktovaný mu dopis napsal

a jménem svélio pána podepsal, pipojiv dole ješt slova : „Milostpán

ráí stonat velmi ncl)ezpen."

Dopis sám byl velice struný. Zni

:

Milý Ivane!

Ležím jako Lazar a náš starý doktor šímpe povážliv. Cítím, že

je zle. Poznávám to nejlépe z kání, které se již do mého domu sletují,

vtíce . . . Chccš-li, potš mne a pije!"

Tvj starý strýc

Jan Živnv.
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Místo dopisu, které jsein zde vytekoval, bylo vyplnno hustým
mfežovíni škrtu, i)od nímž Ivan ])ecc snadno rozeznal písmeny mrc . . .

Prokop napsal asi bezdcén tento zaátek diktovaného slova, ale uv-
domiv si jeho smysl, potlail je o své ujme, nemoha nikterak pipustiti

výraz takový v dopise obsahu tak vážného a v tak úzkém vztahu k úcty-

hodné osobé svého pána.

Citoval jsem zde dojjis ten, jionévadž z nho tená již ponkud
sezná jjovahu pana Živného.

Rozumí se, že Ivan odejel hned nejblíže píštím vlakem. Ped
tím mel k nmu otec delší e, ovšem jen voln utkanou z úryvkovitých,

dosti nesouvislých vt. Jak práv z víru myšlenek na rty vyskakovaly,

a asto perývanou delšími pestávkami, za nichž otec volnji neb
rychleji po pokoji pecházel, prozrazuje neklidem rukou a tahv oblieje

živý ruch ra.yšlenek a cit, jež se v nitru jelio rychle stídaly. Mluvil

o ubohém bratranci, který pi svém stáí a nepevném zdraví sotva vy-

vázne — kterak je smutné, nemíti v takovém pípad žádné blízké,

drahé duše pi sob— ani ženy, ani dítek — leda neupímné, vzdálené

píbuzné, kteí jen obtžují svou licomérnou soustra^í — sletují prý se

tam ty kán (na tvái mluvícího objevil se trpce posmšný výraz, ale

zárove nepokoj) — ovšem, on zná své lidi a dobe vidí za ty laskavé

a plativé škrabošky — ale pece, starý a nemocný lovk snadno se

nechá oblouditi petváenou nžností a pelivostí, stává se dtinským
a klade mnohdy váhu na zevnjší malichernosti — zdá se arci, že je

Ivanovi opravdov a nejvíce naklonn — a náhle peskoil otec na své

nynjší smutné postavení, na své tžké starosti a neutšené vyhlídky do

budoucnosti . . .

Xa pohled nesouvisel tento konec nikterak s pedcházejícím i)ásmem
myšlének. Ale syn, jenž této ei mlky s elem zachmueným a s okem
do i)odlahy vrytým naslouchal, dobe vidl tajné pojítko tchto úryvk,
<lobe poznával slovo, jež nevysloveno za všemi tmi vtami se skrývalo

a jimi proráželo. A toto slovo budilo v nm odpor, nevoli. Jednou
vztýil elo a bleskl odhodlan zrakem — ale když oko jeho zavadilo

o hubené, tesoucí se ruce otcovy, ošumlý jeho šat, vrásité tváe pod
šedivým vlasem a vpadlé oi, které se te v náhlém zaplanutí do prázd-

ného vzduchu upíraly, kde jim patrn záilo tajemné ono slovo, slibující

spásu a krásnjší budoucnost; když pak zabloudil zrak Ivanv k milo-

vané matce, tiše trpící stálou churavostí, hledící k nniu v té chvíli

s nmou prosbou a nadjí — tu sklonil zase hlavu a poslouchal trpliv
ostatní e otcovu . . .

To slovo! I nyní, an kráí od vesnice k osamlému zámku na
])okraji lesa, vtírá se odporné to slovo v jeho myšlenky, a je odhání

s nevolí. I na tch zvtralých štítech starého zámku je napsáno, jako

bídná firma vetešnická na posvátné relikvii. Ponižuje, táhne v kal i ten

vroucí, upímný jeho cit! Ivan pichází na žádost nemocného a jest si

vdom, že pichází s istým soucitem, s nelíeným zármutkem a s upímnou
snahou, ze všech sil svých ulevovati v trapné chorob tomu, jemuž jest

zavázán vdností za tolik blahých okamžik, kterého z hloubi duše

ctí a miluje a na jehož — jmní si dosud ani nei)omyslil. Ano, to
šeredné ono slovo — jmní, ddictví! Ono bude te íhati za každým
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projevem lásky a soustrasti u lože strýcova, bude posmšnou ozvnou

provázeti každé nžné slovo, kterým nemocného potší. Synovec, jemuž

ani tento název nei)i-ísluší, syn bratrancv, vmísí se mezi ty kán, které

již nedokav obletují možnou koist. Budou v nm spatovati soupee

a snad brousiti spáry k zápasu o —
Z nmé samomluvy vyrušil chodce Prokop, který se objevil na

kamenných, ozdobným kamenným zábradlím opatených schodech, vedou-

cích z povýšeného pízemku budovy do parku, a spativ za otevenou

mížovou branou na cest blížícílio se Ivana, pospíšil mu vstíc, co

staré jeho nohy staily.

Šikmo chýle šedivou, peliv uhlazenou hlavu natahoval dle možnosti

dlouhé, nazad prohnuté nohy, vzící dole v jasn hndých kamaších

s velikými, perleovými knoflíky. Byl to nový, rázný krok na dráze

k ideálu, který se již po dlouhá léta ped toužebným zrakem Prokopovým

v nedostui)né výši vznášel. K ideálu, jenž se skládal z premovaného

fraku šokoladové nebo i)odobné barvy, z vysokého cylindru s dstojnou

bortou, ze tpytných knoflík s njakým fantastickým znakem a z ostat-

ního píslušenství dstojnosti lokajské. Na neštstí byl pan Živný ne-

pítelem všech uniforem a nechtl zejména o livreji nieho slyšeti. Bylo

již dosti, že zamhouil oko nad bílou kravatou, kterou nosil Prokop

alespo jako lehkou narážku na to, eho bolestn postrádal. Když se

k ní pozdji ostýchav pidružila uzouká fialová lemovaka kolem

kabátu, zavadil o ni pan Živný již ostrým pohledem a zakroutil trochu

hlavou. Ale nyní — kamaše — kamaše ! Strýc jaksi oslabl, že si mohl

Prokop vybojovati takový- úspch, — to již nebyl nesmlý krek, ale

sedmimílový krok do pedu, a kdož ví, nedožije-li se takto staroch pece
na konec uskutenní svého ideálu.

Hrdina v nynjší nálad jedva si povšiml pokroku, jejž starý

sluha za tyi léta uinil, a pátelsky opáiv radostný pozdrav Prokopv,
peslechl i na pólo jeho uvítací slova: „Pkn vítáme, pane Ivane!

Nevidli jsme se již léta. Škoda jen, že taková smutná událost — —
Nu, milostpán bude potšen. A pšky jste pišel od stanice? To bylo

zbytené. Mohl jste telegrafovat — náš koár beztoho zahálí — —

"

„Jak je strýci?" vpadl mu Ivan do ei.

„V tu chvíli práv malouko lépe," odpovdl Prokop, zasmušiv

se náhle a kývaje hlavou starostliv se strany na stranu. „Ale celkem

špatn, velmi špatn. Jak se zmnil! Ach, jak se zmnil! Víte dobe,
jakým býval. Na všechno hledl, všeho si všímal, všechno muselo se

státi na puntíek, jak poruil. Postavím-li nco semhle místo tamhle,

hned volal: ,He, Prokope, co je to zase? Pro není vc na svém
míst?' — ,Myslil jsem, že . .

.' — ,Vy nemusíte nic myslet, pranic!

Já zde myslím, já jediný, a moje vle zde rozhoduje. Rozumíme, Pro-

kpku?' Tak hned za dtkou úsmv; na povrch nkdy drsná struska,

uvnit zlato všecko. Ale vždy pán rozhodný a pevný. A te? Mj bože!

Leží bez vlády, smutn hledí zkaleným okem a vzdychá. ,Podepi m
Prokope, budu radji sedt!' — ,Nesmíte sedt, milostpane!' — ,Nesmím,
— nu, jaká pomoc — zstanu ležet.' — ,Je as užívat.' — ,Brr ! ten

lék je mi protivný'. — ,Nic naplat! Hodina již prošla', — ,Nuže,
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musíiu-li . . .' roslušnc pijímá niedicinu, necliává sebou vládnout jako
malé (líté — až mne srdce bolí, když ho tak vidím."

Rty starého sluhy zatásly se oju-avdovou bolestí a ruka pejela
zvlhlé oi.

„Jest uekdo z jiíbuzuých v zámku?" zeptal se Ivan, kráeje podle

Prokopa jiaikem.

„Ali, píbuzní!" odvtil Prokop s povzdeehem. „Usadila se u nás

paní Kulichová — chtla mermomocí milostpána ošetovat, ale konené
jsme ji pece z ložnice vypudili. Te lamentuje po cliodbách a pokojích

a pekáží kuchace v kuchyni. Vera veer i)ijel ])an Živný z Malenic
a možná, že zde také uvázne na delší as. Dnes pišel njaký pán s paní— kdož zná všechno to zmodrchané a vyklikované píbuzenstvo, o nmž
nebylo díve ani potuchy! Milosti)án, když byl zdráv, umel je udržovati

pékné v distancí od sebe —

"

Napadlo mu asi, že snad zaboil ped pánovým píbuzným píliš

daleko; nebo obrátil rychle e na ného: „Ach, z Vás bude milostpán

potéšen, pane Ivane! Zpomínal na Vás ustaviné a naídil, až i)ijdete,

abych Vás hned k nému dovedl."

Za ei vystoupili vzhru po kamenných stui)ních a vešli do chodl)y,

kam z pootevené jídelny zazníval hovor a cinkot lžiek o šálky. Pí-
buzenstvo, sedící tam pi svain, zahledlo píchozí a Ivanovi nezbývalo

tudíž, než odbyti si obvyklé ceremonie pátelského shledání a pivítání.

Paní Kulicliovou a Živného z Malenic znal; se záhadným tetím pí-
buzným a jeho chotí seznámil se teprve zde.

Nebudu líiti komedii objímání, hubiek na právo na levo, laskavých

jioptávek, jak se stále vede, co dlají milí doma, i)romíchaných leckterým

chatrné ukrytým ostnem, provázených kivými a mžouravými pohledy,

z nichž leckdy proklouzne výraz pravého, nevážnélio neb dokonce ne-

pátelského smýšlení.

„Ach, ubohý, ubohý Jan!" stkala paní Kulichová. „Takový hodný,

dokonalý muž ! takové zlaté srdce ! Ale mne už delší dolní trápilo jakési

zlé tušení — a pak se mi o nm zdálo, že pijel k nám na bílém

koni — to znamená neštstí. Ubožáek! Druhý den už došla truchlivá

zpráva — hned jsem se vydala na cestu a srdce mi to mohlo utrhnout,

když jsem ho spatila tak bídného —

"

„Máte takovou povahu jako já," vzlykala druliá jjanika, zakrý-

vajíc si oi šátkem. „Nemohu bez pláe na nho ])omys]it. Všechno se

ve mn tese. Jsou lidé, kteí dovedou zstati chladnými, ani brvou

nepohnou, ani slziky neuroní — —

"

Pi tom pohlížela Ivanovi oste do tváe.

Na štstí vyprostil ho z nevítané spolenosti sluha, který byl zatím

nemocnému píchod synovcv oznámil, vzkazem starého pána, aby k nnm
hned pišel.

Ivan vstoupil za sluhou do ložnice nemocného. V ložnici takové,

nehled ani k osob chorého, vždy skliuje nás dusný vzduch a zájjach

lék, tžké ticho, v nmž tlumí se hlasy v šepot a nohy úzkostliv

kráejí i)o špikách, teskný polosvit, kradoucí se nesmle oknem za-

lenným na plentu, na stolek s léky, na pokrývky, na podušky, v nichž

odpoívá bledý obliej trpícího lovka. Jaký teprve pocit svírá srdce,
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je-li nám tento lovk drahýin ! Ivan dojmu neodolal. Oi mu zvlhly,

když utkvly na vpadlé a zažloutlé tvái strýcov se zsinalým rtem

a polopiveným, mdle ztrnulým zrakem. Truchlivý obraz don-šovaly

pocuchané vlasy, které od toho asu, co Ivan starého pána naposled

spatil, zblely jako len.

is^ásiln potlail Hrdina své pohnutí a pistoupil tiše k loži.

Nemocný pozdvihl k nmu oi a tyto nabyly mžikem jiného vý-

razu. Bolestná ztrnulost ustoupila v nich jemnému svitu radosti; i po

tvái zahrál i)apr8ek úsmvu. Vztáhl namáhav Ivanovi ruku vstíc a za-

šeptal: „Dkuji ti! Jsi hodný, Ivane, že's tak brzo pišel. Tentokrát

zde arci málo radosti užiješ. Sedni si, sem ke mn!"
Ivan vyhovl jeho žádosti. Vyptal se ho nkolika slovy po stavu

nemoci a snažil se potšiti strádajícího. Nemocný odpovídal krátce slabým

hlasem a k útchám jen trudn se usmíval. Hrdina nechtje starce na-

máhati, po chvíli umlkl a hledl jen s výrazem velého úastenství na

starce, který na upíral nepohnut laskavý pohled a svojí suchou, horkou

rukou lehce stiskal mladistvou dla, jakoby z jejího svžílio dotknutí

erpati chtl novou životní sílu.

Náhle pohledl Ivan stranou a zarazil se pekvapen. U pelesti lože

spatil neznámou dívku. Stála bu díve za plentou nebo ji Hrdina,

zaujat nemocným, docela pehledl. Záhybem spuštné záclony okenní

vnikal do ložnice pruh sluneního svtla a padal práv na ztepilou po-

stavu neznámé. Nebylo možno pedstavit si kontrast mocnjší toho,

jaký tvoila ku svému okolí. V tom dusném oparu bolesti a hynutí,

uprosted smutného pološera záila jako erstvá, rosná rže v nejváb-

njším rozkvtu. Nad vrásitým a zvadlým obliejem nemocného starce

vznášela se v záplav zlatého svtla tvá mladistvá, plná krásy a májové

svžesti, plná luzného života. Bj-lo cosi jižního v jejím tvaru, v žáru

malých rt, z nichž prosvítaly bloskvoucí zuby, v jemn nadechnutých

skvostných rumncích lící, v jiskivé hloubi velikých temných oí, jež

stínily dlouhé erné brvy, v lesklé havranní erni bohatého kadea-

vého vlasu.

Ivan bezdky povstal. Dívka pistoupila k nmu a pravila tiše:

„Bratránek Ivan? Seznamuju se s Vámi, bohužel, za smutných okol-

ností. Avšak nemáte dosud ani tušení, kdo jsem já. IMy v Praze jsme

jako kámen zapadlý do vody: nikdo z píbuzenstva o nás nezavadí."

„Ah — snad sestenka Ržena?"
„Vida, pece jste uhodl! — Avšak jest as, aby strýek užíval.

Pane Prokope — lžiku !

" pravila tónem rázné velitelky a nalila opatrn
léku do stíbrné lžiky, kterou jí Prokop nastavil. Zatím co sluha

pánovi dosti nemotorn kapky podával, pomáhala mu pozvednouti hlavu

nemocného, podpírajíc ji starostliv poduškou.

Pro nci)odávala strýkovi kapky sama? Divno také, že jej pi
tom neobtžovala nžným pimlouváním a lichocením.

Vždy byla také jedna z kání — sama myšleidía Ivanova ucouvla

ped tímto sdružením pedstav. Tato lahodná grácie a kán ! A pec —
patrn nejsrnlejší z nich a nejvíce nebezpená.

Hlas její, když prve Ivana oslovila, znl chladn a dotýkal se ho

jemným ostím ironie. Když mu, jak okolnosti žádaly, na uvítanou po-
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ilala ruku, jedva zavadila koneky útlých, zaržovlých prstík o jeho

dla. A její pohled ! Ve stínu liedhávných rerných as zablesklo se cos

jako tasená skvoucí ocel, a lehké zaškuhnutí krásného rtu, hra jemných

linií kolem nžných ch-ipí a i)val)néiio dlku ])()d útlým eckým nosem,

toho sídla nedtklivé hrdosti panenské, dojjovédély mu ostatek. Byla to

nenávist s pohrdlivým úsmškem, rukavice prudce hozená k urputnému

boji na život a na smrt.

Starý i)án, uživ léku, pravil slabým hlasem : „Mžeš te, Pro-

koi)e — na chvíli — ven ..."

Sluha u])()slechl vyzvání a také Ržena, vztahujíc je patrné i na

sebe, opustila ložnici, žehnuvši ped odchodem ješté Ivana bojovným

bleskem temného oka.

„Nu, sedni zase," pravil nemocný, sahaje znova po ruce mladého

muže. „Hled, jedna z kání — vypadá arci spíše jako rajka ... On se

l)ece ostýchal — objevit se pede mnou . . . Poslal mi na krk dceru . . .

Což dlat? Ignoruju slenu prosté — snáším jen mlky její pítom-

nost — drží alespo ostatní opodál ode mne . . . Jeho krev!"

Nemocný se trpce usmál a sevel pak tsnji ruku Ivanovu. „Ale

te mám zde tebe — " šeptal — „mžete se asem stídat s Pro-

kopem ..."

Ztichl unaven a zavel oi. Ivan dlel myšlenkami u vzdálené

píbuzné, kterou dnes poprvé spatil. Co dotud o ní slyšel, bylo málo

slibné. Otec její ml mezi píbuzenstvem povst nejšpatnjší. Stálým

dotíráním o peníze a rozlinými nepknými kousky zne])átelil se zne-

náhla se všemi. Podle líení otcova a rozptýlených poznámek pana

Živného pedstavoval si ho Ivan jako zosobnný klam a mam. Videi

také dopisy od nho, plné básnických o1)rat i vzletu (bylC pisatel muž
dosti vzdlaný), jakož i pekyjjujících výlev citových — v jednom pro-

tkány byly srdceloniiié náky a prosby stopami slz, v jiném proklínal

v divokém výbuchu zoufalství sám sebe, svou hroznou lehkomyslnost

a niemnost, mluvil o hrobu, o bambitce, kterou již nasadil na své

elo — a když dopisy vykonaly svj úkol, vymámení penz, následoval

dívjší nezízený život, následoval nevdk s novým pásmem lží a klam.
Vášnivá láska k hazardním hrám, nezkrotná žádost hýivého, marno-

tratného života doplovaly obraz tolio muže, který i ve svém povolání

nejednou dopustil se in, jež nesrovnávaly se s písnou poestností,

ba z ásti jižjiž se dotýkaly trestního zákona.

Bratranci Živnému nesml na oi. Povídalo se, že roztržka mezi

nimi vznikla již za mladých let, a Hrdina poznal z nkterých eí svého

strýce, že ji nehodlá nikdy zaceliti. Onen inil sice pokusy, aby hnv
bohatého píbuzného usmíil; ale Živný odmítal rozhodn všeliké styky

s ním. Na obšírný, „krví zlomeného srdce a slzami" psaný list, v nmž
mu bratranec ztrátu své drahé choti oznamoval a prose úpnliv za od-

puštní a zapomenutí, poloukryt pro sebe a ubohého sirotka za pomoc

ve hmotné tísni, nemocí manželky, pohbem a jinak tímto neštstím

zpsobené, naléhav žebronil, poslal mu starý pán sice peníze, ale ne-

pipsal ani ádku.
Jaká mohla býti dcera, vyrostlá v takových domácích pomrech

!

Píbuzenstvo, zvlášt krásnjší jeho ást, mluvilo jen s jistým úsmvem
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a pokrením ramen o Pavlov „Rži", jak si ji otec nazýval ... I k di-

vadlu prý se pipravuje . . - To je tak práv pro ni! . . Ivan doslechl

také již díve, že je hezká — ale krása, kterou nedávno spatil, pe-

kvapila jej pes to velice. Dojem ten rozvinoval dosud, navzdor truchli-

vému okolí, ndadistvou jeho krev. Opravdu, vzácná krása. Jak pyšná

a živ záící! Bezdky vzpomnl si Hrdina na purpur muchomrky, na

l)vabný kvt náprstníka —

.

Nemocný vyrušil jej z myšlének, otevev znovu oi a zašeptav:

„Zazvo, Ivane!" A když Hrdina trhl ozdol)ným zvoncem, ležícím na

stolku vedle postele, doložil staec: „Zapomnl jsem, žes práv po cest

— Prokop .se ti postará o njaké oberstvení — nenamítej nieho —
a pozdji pij sem zase."

Hlas zvonce pivolal sluhu. S nim vrátila se také dívka a znovu

zaletí k Ivanovi bojovný pohled velkých, tmavých oi a cos jako stín

úsmšku zamihlo se v nich a kolem hrd vyšpulených rt.

Prokop odvedl hosta v arkýový pokojík, kde Ivan za svých

feríalních návštv u strýce obyejn bydlíval. Nepál si optného styku

s ostatním píbuzenstvem. V bolnosladkých pocitech pecházel mladý

muž známým, útulným prostorem, kde ztrávil hoch a jinoch tolik pí-

jemných chvil. Pokrm a nápoj, které sluha za chvíli pinesl, zstaly

tém nedotknuty. Ivan vstal brzy od stolu a zadíval se do spleti

hustých zelených vtví, kterými starý park málem se dotýkal oken

pokojíka.

Myšlenky jeho vrátily se k pvabné dcei pleticháe Pavla. Byl

bych prabídným tenáem lidské tváe — mluvil k sob — abych ne-

vyetl z nápadných rt v onom krásném oblieji smýšleni nepátelské

!

Chce patrn se mnou skížiti epel. Povaha otce jejího a všechny okol-

nosti mluví zejm, že nepišla z isté obtavé lásky, z útrpnosti s ne-

mocným vzdáleným píbuzným. Dostavila se spíše v rozhodnou chvíli

na zápasišt, aby za prospch otce a svj vlastní podnikla tuhý boj

s etnými soky a z koisti urvala, co urvati možno, nebo dokonce

snad — odvážnému štstí peje — sklonila plné vítzství na stranu,

odkud se nejmén nadali nebezpeí. A hle! jak zdatn zahájila své

dílo ! Vypudila z kolbišt všechny soupee a samojediná uhájila si místo

u lože nemocného — ale te vystoupil nový sok, mocnjší pedešlých

— oj, což chopila pevnji me a napíná všechnu svoji sílu a bystrost

k rozhodnému zápasu . . .

!

K zápasu? O? Vari, hnusná myšlenko, jež tak dotrn moji

mysl zneisuješ svým kalem a jedem ! Vedle trpí ubohý muž, mj
strýc a — nemám-li pi'áva tak jej zváti — tož mj šlechetný dobro-

tlinec, ba více : mj pítel, drahý, ctihodný pítel — celou duší chvj

u

se o život jeho — jak smí tu myšlenka moje, by na okamžik, zabývati

se bídným, nízkým prospchem, kynoucím z jeho smrti? Jak mohu jen

z daleka pomysliti na šeredný závod s tmi — ano, s tmi kánmi,
íhajícími chtiv na ostatky hasnoucího starce? Jaké to píšery skrývají

se v hlubinách našeho nitra! Snad ml pravdu onen, kdo pravil, že

každý z nás v záhybech své duše tají kus Nerona nebo jiného netvora,

který by tisíce vzorných lidí promnil v dsivá monstra, kdyby každá

myšlenka stala se hned po vzniku skutkem.
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Pry, ohyzflná pedstavo, jež potísuješ mj upnmiiý bol ! Ne-

klamu svdomí své, pravím-li, že jediná vroucí žádost plní mé nitro:

aby staec milovaný se uzdravil. Nic jinélio! Nic jinébo!!

A pece podráždil zase Ivana o])raz krásné dívky s tím vyzývavým

bleskem v oku, s tím hrdým posmškem na rtech. Snad je to ped-

tucha vítzství. Strýc ji sice ignoruje a mluví o bratranci Pavlovi se

stejnou nevolí jako díve; ale pece ji trpí kolem sebe a dovoluje, aby

ona jediná vedle Prokoi)a jej ošetovala. Vc práv tím nápadnjší, ím
vtší byl vždy odpor pana Živného proti jejímu otci. Snad podlehl pece

dojmu její lahodné krásy a svžesti, snad podailo se jí omámiti ne-

mocného svou pelivostí a petváenou nžností, a starý pán, šále sám

sebe, na venek dosud zachovává prvotní odmítavost. Snad již uvázl

v síti, chyte utkané dstojnou žakou svého otce, nebo v ní uvázne

brzy. Avšak jsem zde já. Ano dám se s ní v zápas, ne pro sebe, ale

pro strýce — jest pímo i)ovinností mou, abych jej chránil ped ná-

strahami té pvabné intrikáuky. Ten milý zámeek, to jmní, k nmuž
se z nieho dopracoval mnoholetou ncúmornou pílí, jsou hodný lepšího

osudu, než aby se propadly do bezedných kapes Pavlovýcii a posloužily

jen k ukojení niemných vášní . . .

Maní zaletl Ivan duchem k domovu, k vetchému otci v ošumlém

šat, k churavé matce . . .

Z toho divného kolotání myšlenek a cit vyrval jej oi)tný píchod

Prokopv a za chvilku vrátil se s ním k nemocnému.

Ivan probdl u strýce tém celou noc a trval pi nm také ná-

sledující den, vzdaluje se na krátkou dobu jen tehda, když strýc dtkliv

na vystídání strážc naléhal. Pak pejímal úkol ošetovatele dle jména

Prokop, ale ve skutenosti byl toliko podízeným pomocníkem sleny

Rženy. Hrdina pesvdil se brzy, že jest zaízení toto nutné. Dobrý

staroch, usednuv na židlici vedle lože, míval sice nejlepší vli bdíti nad

každým pohybem svého pána, ale šedivá jeho hlava, s bezvadnou

pšinkou uprosted, klonila se znenáhla níže a níže, až pak nadešla

chvíle, kdy pro nho marné bylo pouení na lahvikách a krabikách

„za hodinu lžíci" a „za dv hodiny pilulku" a kdy ston i slabý hlas

pánv byl by ložnicí vyzníval na prázdno.

Vbec nemohl Ivan popíti, že dívka platn zasahuje do smutného

dje a situaci jaksi ovládá. Starý sluha, jakoby na psobila tajemnou

magnetickou silou, stával se v její pítomnosti nevolným, nmým ná-

strojem vle její. Proti píbuzenstvu venku bránila zapovzený práh

ložnice jako andl s plamennj^m meem bránu ráje. I starého lékae

dovedla podmaniti svému vlivu: obracel se pi svých dotazech a opa-

teních výhradn jenom k ní a mluvil s ní pátelsky jako s dávnou

známou, Ivana si tém ani nevšímaje. Pravda, že dívka plnila jeho

naízení vždy co nejsvdomitji a nejzrunji.

Jenom nemocný inil stále, jakoby jí v pokoji nebylo : nepromluvil

k ní ani slovem, nezavadil o ni ani pohledem a dával i jinak chováním

svým na jevo, že s ní nechce míti nieho. Dívka to patrn dobe po-

zorovala. A vpravovala se obratn do své situace. Vyhýbala se všemu
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pímému styku s uemocnym, sloužíc mu jeu prosteduictvím staréha

sluhy, naizujíc tomuto, kdy a jak pánovi co podati a jakou mu službu

vykonati má. Vše, co staec užívati nebo eho se vbec dotknouti ml.
docházelo k nmu z její ruky skrze ruce Prokopovy. Ona leda jen

rovnala, stojíc za Idavami lože, ])odušky pod nemocným a podpírala ho

jimi, když se chtl povztýiti. Nemluvila k nmu, nevnucovala se ni-

kterak, nehledla ani nmým výrazem nžné laskavosti a starostlivosti

zaujati jeho pozornost.

Yzor diplomata ! — pravil k sob Ivan. — Yybrousila do jemných,

skvoucích hran výsledky školy otcovské. Jiná by strýce dotrnou nž-
ností k rozhodnému odmítnutí podráždila — ona se moude spokojuje

tím, že je mlky trpna, vyhýbá se úzkostliv všemu, co by mohlo v její

neprospch rozjasniti tuto nejistou situací, a doufá, že svou zdrženli-

vostí, tichým a oddaným snášením píkon, mlky jí inného, pece
konen obmkí srdce starého pána. Patrn jsou jí také prospšný

pípravy k umní hereckému.

I když Hrdina pejímal po sluhovi úkol ošetovatele, trvala stále

v ložnici. Steží soka bedliv Argovým okem! Starala se dále o ne-

mocného, pomáhala Ivanovi, ba nkdy jej dokonce mistrovala, jakoby

sob i z nho upraviti chtla pouhý nástroj své vle. To jej popuzo-

valo a snad ješt více ten ledov úsený zpsob, jakým se k nmu
chovala, vzdorné a vyzývavé pohledy, lehký záchvv pohrdlivého úsmšku,
který tkal kolem jejích rt.

Takové myšlenky prošlehávaly po chvilkách tžkým mranem zá-

rmutku a soustrasti, v nmž Hrdina nachyloval hlavu k trpícímu strýcovi.

Veer zahájen zjevn tajný dosud zápas obou nepátelských stran.

Dívka pravila hlasit, aby to i pan Živný zaslechl, k Ivanovi: „Již

je as, bratránku, abyste si odpoinul. Probdl jste na dnešek celou

noc. Budu dnes bdíti sama s Prokopem."

„Nemám na spaní ani pomyšlení," odvtil Hrdina.

„Jdi jen, Ivane, jdi!" ozval se slabý hlas nemocnélio. „NejDi-

pustím, abys bdl znovu. Jdi!"

Ivan musil poslechnouti.

Ržena V}-šla za ním v osvtlenou pedsí a ekla mu tiše : „Mrzíte

se snad, že peuju o vaše zdraví?"

„Mé zdraví nemá takové pée zapotebí," odpovdl Ivan oste.

„Spáti nebudu bez toho a po plnoci dostavím se na každý zpsob
k nemocnému,"

„Staue-li se do plnoci nco vážného, pošlu pro Vás."

„Dkuju, že také na mne pamatujete. Zdálo se mi skoro, jako-

byste mne chtla od strýce úpln odlouiti, jakobyste žái'lila na každého,

kdo s Vámi chce sdíleti péi o nemocného. Obdivuji se vru hlubokosti

obtavé lásky, jakou mu tím neskonale nžným a horlivým ošetováním

osvdujete ..."
Osten ironie vynikl z tonu tchto slov až píliš zeteln a krut.
V noci krásných oí se zablesklo.

„Není to snad mou povinností a mým právem?" ekla dívka pi-
tlumeným hlasem, z nhož ale vyznívala vnitní boue. „Nejsem-li mu
svazkem pírody stejn blízka jako Vy, a snad bližší než tam ti venku ?
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Siiii-li mi iR'k<li) l)rúiiiti, altyrh nm neproka/ovala služby kesanské
lásky? A co se týe mých cit, nemá nikdo práva initi se nad nimi

soudcem. Ty zná pouze mé svdomí a bh. Ale tak bývá! Každý pi-

svojuje výhradné sobe ryzí, ušlechtilý cit a pi jiných vyhledává jen

nízké pohnutky. Arci — což jsem já? Jsem se svým otcem vyvržena

z poestného píbuzenstva — vím to ! Vím, jak se o nás mluví. Otec

má své chyby a slabosti — i)ipouštím; ale dobí naši pátelé vidí

a zveliují pouze tyto, umlujíce jeho vlastnosti dobré. A já — jak

mže míti pravý, lepší cit takové nicotné, lehkomyslné stvoení — na-

stávající komediantka —

"

„Ale sestenko, sestenko!"

„Ne, ncvyrušujte mne! Vím, jakou pedstavu jste si o mne utvoil

z tch pátelských líení a posudk. Poznala jsem to z prvního Vašeho

pohledu, vyznlo mi to z prvního Vašeho slova. Xež co po tom ! Úsudek
jiných jest mi lhostejný. Shlížejte si dále pohrdlive na mne se své

mravní výsosti a volejte v myšlenkách : Dekuji ti, bože, že nejsem

jako tato, že jsi vložil do mé duše jen dobro a city ušlechtilé a vzne-

šené !"

Po tch slovech odešla rychle nazpt do ložnice.

Ivan ulehl ve svém pokoji ol)leen na pohovku a dlouho rozilen

pemítal. Ale pak i)ekvapil jej zákenicky spánek, a mladý muž pro-

Itudil se teprve, když paprsky slunení vtvemi strom již vesele vnikaly

do arkýové komnatky.

Rozmrzen zaspáním, chvátal k nemocnému. V pedsíni potkal

Prokopa, který mu sdlil, že ml pán dnes velmi, velmi zlou noc, že

slena poslala i pro doktora a že prol)dli prý (starý sluha totiž á-
stené po svém zpsobuj celou noc v úzkostech a starostech. Xa výtku

Ivanovu, pro nebyl probuzen, omluvil se Prokop, že v tom noním
zmatku a strachu na všechno jiné zapomnl.

„A jak se vede nyní strýcovi?" otázal se Ivan.

„O, nyní léi)e, nenaíká a leží pokojn. — Ale vejdte k nmu
již — já musím pro nco do kuchyn a slena si po téch celononích

trampotách trochu zdímla."

Hrdina otevel tiše a vešel po špikách do ložnice. Ržena sku-

tené spala v kout za plentou, sedíc v lenošce a hlavu, s níž na
všechny strany splývaly nespoutané proudy ernolesklých kadeí, majíc

položenu na stole, na skížených nžných rukou.

Vzezení nemocného bylo v pravd uspokojivé. Ležel tiše, pohlížel

klidné a když spatil Hrdinu, pohrál kolem jeho rt i slabý vlídný

úsmév.

„Dobré jitro!" zašeptal mu vstíc. „Jak jsi se vyspal?"

„Já jsem spal až píliš t\Td. Ale ty! Práv mi ekl Prokop, že

jsi ml velmi zlou noc. — Mrzí mne velice, že mne ani nezbudili
—

"

pDolie uinili. Co bys mi byl pomohl? Byl tu doktor. — Ano,

ml jsem — hroznou noc. Ale nyní je mi lip než vera. Mám skoro

chu, poslechnout si noviny — ach, dnes nedocházejí — došla jen

tuhle Jitenka — peti mi — aspo obsah —

"

Ivan vzal do ruky obrázkový zábavný asopis a zaal tichým

hlasem ísti: „Rže, Causerie od Jarmila Slavíka —

"
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„Rže", opakoval šeptem starý pán a pivev oi, zašeptal ješt

jednou zvolna v myšlenkách: „Rže, ach! rže."

Pak probral se ze snní a pravil s úsmvem : „Nu, ti mi teba

njakou stránku — jak ten Slavík rži opvuje — Ale ti hlasitji —
i — ach, zapomnl jsem — ne — ach, ano — ti jen po tichu,

slyším dobe."

Ivan zaal ísti lánek, v nmž jjisatel napínal vtip a fantasii, aby

pobavil tenáe svižnou a pvabnou rozpravou o královn kvtin. Vzdával

nadšený hold líbezné její kráse a velebil v opojení istou, vonnou její

dušinku. Citoval pak nkolik poetických legend o pvodu rže a, jak

se rozumí samo sebou, pešel k ílekm a Éímanm, líil ržové dešt
pi hostinách ímských císa a vzi)omnl si také na rži, kterou staí

zavšovali jako symbol mlelivosti nad tabulí o pátelských kvasech,

pipomínajíce tak hodovníkm, aby nevynášeli odtu ei splozené

ohnivým vínem, jež hodily se pouze do úzkého kruhu veselých pátel.

Do kesanského svta zaboil autor legendou o svaté Ržen z Limy,

která chtíc bohu rže obtovati, vzhru k nebi je házela: a hle! rže
zstaly viseti ve vzduchu a utvoily tam podobu kíže na znamení, že

nebesa nžnou ob pijala. Stedovk zasvtil spanilou královnu kvtin
milostné královn nebeské a položil vnec rží-modliteb k nohám bobo-

rodiky. Zlatá rže bývala odmnou trubadurm na dvorech lásky.

Pisatel mluvil dále o bojích „bílé a ervené rže" v Anglii, o ptilisté

rži rožmberské — a vyerpal vbec historii rže ze všech poutavých

a vdných stránek.

Nato spustil se na tenáe ržový déš citát ze zlaté knihy poesie

všech národ a vk. Sapfo, Anakreon, Catull, Hafis .... celá ada
pvc pispla k nmu vábnými, rosnými lístky a také eská literatura

od rukopisu králodvorského až po pvce „Rže stolisté" byla slušn

zastoupena verši, zasvcenými arovné, vyvolené kvtin lásky. Ba, na

konec pipsal Jarmil Slavík i tyto verše vlastní invence

:

O rže, jitní ervánku, jenž slétl k zemi

a vni nebe spojil s luhu vdky všemi,

ty's kvt, jenž Eve zstal z ráje na kadei
a v nový lásky ráj nám záí svta šeí . . .

Ivan se odmlel a také nemocný trval chvíli v nmém zamyšlení.

Na tvái jeho hrálo cosi jako odlesk sladkol)olných upomínek,

oi sniv hledly do pruhu jitní záe, který se vloudil nesmle do

ložnice, a bledé jeho rty zašeptaly s povzdechem : „Rže! Jaká lektýra

pro zlomeného starce! Rže — i mn kdysi kynuly — k lásce . . .

Chtl bych se ješt jednou pokochati vonným jejich pozdravem —- ale

doba rží je ta tam — v pírod i v mé duši ".

Venku ozvaly se kroky a do ložnice vstoupil doktor, jehož píchod
vyrušil také dívku za stolem z odpoinku.

Když léka odcházel, vyšel Ivan za ním a zeptal se ho po stavu

nemocného. I^éka pokril ramenoma, potásl povážliv hlavou a mínil,

že asi dnes nastane rozhodnutí . . . „Pijdu ješt jednou," doložil.
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To té rozmluv .sešel Ivan do parku. Kráéel polozaro.stlými stezkami

mezi zdivoilým kovím a stromovím, které však po.skytovalo malebiij.ší

skupiny než druhdy ]iod vládou pelivého zahradníka. Pan Živný, a
jinak poádku niiloviiý, nechával v.sechno beze zmény jak v sad tak

v zevnjšku zámku, ha á.stené i uvnit. Možná, že tak inil z piety

k upomínkám ndádí. IJýval jeho otec v zámku, již tehda sešlém a za-

nedbaném, njakým nepíliš skvle placeným zízencem zadlužené vrch-

nosti, meškající vtšinou v cizin.

Po smrti otcov odešel odtud mladý Živný do svta, když byl

marn klepal u píbuzných a pátel o pomoc a podporu. Ale železnou

vytiTalostí, neúnavnou pílí domold se po letech vlastníiio, neskrovného
jmní a když se navrátil do vlasti, zakoupil si zámek s panstvíkem
od tonoucí již vrchnosti, která se práv ohlížela po kupci.

Ivan rozhlížel se bedliv kolem. A obyejná doba rží minula,

doufal pece, že najde nkterý kvt, aby jím i)Otšil starého pána,

jehož steskem po ržích byl hluboce dojat.

Zvroubil celý sad, ale nikde nerdla ani neblala se královna

kvtin. Spatil tu a tam pod keem jen opadalé, vadnoucí i-žové lístky.

Konen došel v jednom kout k polozarostlému, vetchému altánu —
a hle! tam rdla se ujjrosted kee ješt jedna — poslední stolístka,

svží a smav záící, jakoby byla práv v tu chvíli z poupte roz-

puela.

Hrdina utrhnul ji opatrn a bral se nazpt k zámku. Blízko nho
na stezce, peklenuté srostlými korunami starých strom, potkal Rženu.
V prvním okamžiku trhla sebou, jakoby chtla zaboiti stranou, ale pak,

rozmyslivši se patrn, šla mu vstíc zelenou, stinnou chodbou.

Zelenavý polosvit parku nebyl nikterak na ujmu jejím pva])m.
V ložnici nemocného psobil sice mocným kontrastem k okolí; ale zde

za to, zbaven truchlivého pozadí, obklopen erstvou zelení a istým
vzduchem, rozvíjel úinnji svdné, smysly jímající svoje kouzlo. Byl

to opojný zjev dryady. Také tvá její mla jiný výraz. Ani sledu dí-
vjší bojovnosti v pohledu, ani nejmenší stojjy úsmšku a pohrdání

kolem rt. Byl všecek ozáen pívtivým úsmvem a zjevoval Ivanovi

v té slunné zái vdky dosud netušené.

Mladý muž obdivoval se pekvapen té líbezné promn, ale pak
si pom)'slil: Aha, štítí se pece zjevného nepátelství. Chce oslabiti dojem
verejšího i)íkrého výbuchu."

A zdálo se, že má pravdu. Dívka, došedši k nmu, zaala hned :

„Neurazila jsem vás vera svou prudkostí? Nedivte se, že hanná a ne-

vážn odstrkovaná dívka ulevuje tomu, co ve v jejím poboueném nitru.

Pravila jsem, že mi nezáleží na úsudku jiných. To musím ásten od-

volati. Úsudek nkterých lidí není mi pece lhostejný."

Ivan, kráeje podle dívky, vzhledl stranou k její tvái. Záila

nejlibjším karminem, hedbávné erné asy byly sklopeny a svdné
rtíky se lehce chvly. Hrdina cítil, jak znenáhla podléhá kouzlu té

spanilé arodjky a jak proniká rozkošný žár celým jeho nitrem.

„Vidíte vci v barvách píliš temných," pravil, zajíkaje se pi
své lži. „Piznávám, že jsem slyšel nkteré nepíznivé zprávy o Vašem

8
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otd — ale o Vás — no, o Vás nezaslechl jsem pražádného hanlivého

slova."

Dívka stanula.

„Opravdu?" zvolala živé. „Neml jste tedy o mne žádné pedstavy

nepíznivé a nejste proti mn nikterak zaujat?"

„Nejsem. Jaká myšlenka!" lhal Ivan statn dál.

„Že tedy nejste? Mohu-li Vám jen uviti? Pohlete mi do oí —
hezky pímo — tak!"

Ivan pohlížel zmaten do tváe, pln k nmu obrácené, do tváe

lahodných tah a jižní živosti, do tváe luzn záící jako májovým

sluncem a jitními ervánky, v níž se hloubily lehounké dlky jako

nžná hnízdeka amoret, laškujících se zlatým motýlem úsmvu na

granátovém poupti, z nhož rozkošn probleskovaly perlové zoubky.

A celá jeho duše utonula na okamžik s opojeným zrakem v závratné,

sladce tajemné tni, která ho jiskiv vábila z temných velikých oí.

Kráeli dále. „Nuže, chci Vám prozatím uviti — " zaala dívka,

ale v tom pohledla na jeho ruku a zvolala: „Ah, rže! A jak pkná,
jak erstvá! Což zde ješt kvetou?"

„Byla to poslední."

„Poslední ! Chudáek ! Ale dovolte pece, abych se na ni lépe po-

dívala, abych se potšila trochu její vní ! O miluju rže vášniv. Dejte

mi tu milou, sladkou stolístku — dáte?"

Ivan mlel rozpait. Ml jí rži odepíti? Ml jí íci, že jest

urena pro nemocného strýce?

„Rozpakujete se?" pokraovala Ržena s jemnou výitkou. „Váháte,

dáti mi ten nžný dárek jako dkaz, že nechováte ke mn opravdu

žádné nechuti, jako zástavu našeho píštího pátelství?"

Hrdina zapomnl na strýce, nevidl ped sebou nepítelku, dceru

pleticháe, intrikánku, káni íhající na lup— hledl jen omámen na sliný

obliej, který sklonn k rži, jejíž stopku objímaly bílé prstíky, rumn-
ných lístk se dotýkal rtoma krásnjšíma než ony, upíraje na nho pi
tom erné kouzlo svých oí.

„Ó jen pijmte ten skromný dárek," pravil vele. „Kvetoucí symbol

krásy hodí se k Vám nejlépe."

„Ah, také pochlebovat umíte?" pravila dívka. „Nuže, • srdené
díky. Ó rže! Jak pak znjí ty verše? Pokejte —

Ó rže, jitní ervánku, jenž sletí k zemi

a vni nebe spojil s luhu vdky všemi,

ty's kvt, jenž Ev zstal z ráje na kadei
a v nový lásky ráj nám — nám —

na ostatek si nevzpomínám. — Ale mj bože, jací jsme to lidé! Tam
leží ubohý nemocný strýc a my zde mluvíme o ržích a lásce. A potom

se honosíme ryzostí svého soucitu, svých ušlechtilých cit. Musím po-

spí šiti k nmu. — Nechala jsem tam sice Prokopa, avšak toho znáte.

— Zatím s bohem a ješt jednou díky za tu drahocennou rži!"

Slovo „drahocennou" pronesla se zvláštním drazem a z oka

jejího, náhle opt hrdého, šlehl na Ivana dívjší bojovný, ba skoro
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vítzný blesk; také rty její obechvelo uéco, jako by se tam vracel

známý úsmšek. Ale proménéný tento výraz objevil se Ivanovi, i jinak

pekvapenému, pouze na okamžik, nebo po slovecli onch ihned se

obrátila a kvapila nazpt k zámku, zdvihajíc i-ži do výše jako vzácnou
koist.

Ivan hledl ztrnule za ní. Zarazil se hned pi prvních slovech

básn z Jitenky. Kdy ji Ržena etla? asopis došel ráno, kdy dívka

spala, a báse skrývala se mezi listy, jež teprve Ivan rozezal. Snad
nahlédla do Jitenky teprv po mém odchodu od nemocného! bránil se

Ivan vzniklému podezení. Ale když pak zaznla ironická slova o ryzosti

ušlechtilých cit a když obliej sesteniu tak náhle se zmnil, tu na-

bývalo nejasné podezení pozvolna urité, posupné tvánosti.

Tedy pece obelstn ! hanebn poražen ! ulevil si v duchu, když

dívka s rží v zámku zmizela. Prbh jest jasný : Odpoívala sice ráno

s elem na ruce sklonným, ale nespala, slyšela, co nemocnému z Jitenky
etl, i starcova toužebná slova o ržích, a jako v Ivanovi vznikla i v ní

myšlenka, aby se v sad po njaké i)ozdní rži jjoohlédla. Proto sešla

do parku, hledala snad marn a když zahledla stolístku v jeho ruce,

rychle ukula chytrý plán, jak by mu ji odloudila. Zdail se jí zname-
nit! Ivan jako úepý vbhl do pasti, kterou mu svým lahodným úsmvem
nalíila. Dal se, bloud, omámiti prohnanou koketou, vtipnou intrikánkou.

Nyní zde stojí zahanben a pemožen a ona zatím pináší nemoc-

nému starci rži, po níž tak toužil a jíž snad získá konené jeho

srdce. Beztoho jest odpor starého pána již zviklán; prozradila to zejm
jeho žádost, aby Ivan etl i)0 tichu — ml na mysli dímající dívku.

Nech! — zvolal v duchu Hrdina, máchnuv prudce rukou. — A
si triumfuje ! Mjž si cenu své intrikánské zchytralosti ! Na tom kolbišti

bez žalu vzdávám se vítzství. Odmítal jsem již díve hnusnou myšlenku

na ddictví — nebude alespo nadále poskvrovati mj istý, posvátný

cit . . .

Zmizením dívky Hrdina i)onkud vystízlivl, ale její nedávný

opojný úsmv dosud záil v jeho duši. Pro je taková krása sídlem

takové mravní nicotnosti? — povzdechl si. — Pro tato aroskvoucí

nádoba místo rmutných patok nechová nektar šlechetných cit? . . .

Tu se zardl bezdky. Pipomenul si její nedávnou sarkastickou po-

známku. Zdaž nemla pravdu? Smí-liž on se honositi ryzím, ušlechtilým

citem, — on, kterýž v prvním smyslném vzntu rázem zapomnl na

trpícího, snad umírajícího strýce a nžný dar, jenž by byl potšil a roz-

jasnil mysl ubohého, bez rozpak hodil do klína ošemetné koket! —
Vzi)omínka na strýce pimla Hrdinu, že se vrátil do zámku. Xa

schodech vrazil do nho Prokop, chvátající dol.

„Co se stalo?" volal Ivan, hled do zrznné jeho tváe.

„Ach, smutné vci!" odpovdl s povzdechem sluha. „Slena si

vyšla do parku a na mne pišla z nenadání dímota — vždy víte, že

jsem probdl celou noc. Pojednou cítím, že mi nkdo tepe ramenem.

Otvírám oi — slena stojí pede ranou a praví: ,Rychle! Pospšte
pro doktora!' Chvátám ke dveím — v tom vztahuje milostpán i)0 mn
ruku. Ležel tu jako umírající, s bolestí v oku a na tvái, v druhé ruce

tiskna keovit vtviku s krásnou rží, kterou mu snad slena z parku
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pinesla. Sténaje bolestmi, sotva ze sebe vypravil : ,A pošli — Josefa —
s koáreui do msta — pro paua notáe. Hned — a jede tryskem — .'

Pro pana notáre! A pece je testament již napsán. Yím to jisté. Jde

tedy o njakou zmnu —

"

Sluha upel na Ivana významný pohled. Ale Hrdina zamáchl jen

chladn rukou a vešel do domu.

Vstoupil tiše do pedsín. Dvée ložnice byly polooteveny ; Prokop

ve chvatu a rozes])alosti zapomnl je snad zavíti. Ivan vidl jimi

k posteli a spatil tam výjev, který zastavil rázem jeho tiché kroky.

U ])ostele kleela Ržena štkajíc a líbajíc hubenou ruku nemocného.

Druhá jeho ruka, ležíc na prsou, svírala haluzku s rží. Ston chura-

vého svdil, že velmi trpí. Ale pojednou si oddechl z hluboká, obrátil

se tváí k dívce a položil ruku na její mkké, erné kadee.

„Ach, te je mi lépe," mluvil tiše. „Najednou cítím, jakoby se

nový život vléval do mých žil. Ta rže — ta rže mne uzdravila."

„Hle, milé dít," pokraoval po ch\ilce, „znám tuto rži a povím

ti o ní malou liistorku. Vykvetla na kei pod altánem, kde ekával

blouznivý mladík toužebn na dívku s temným vlasem a velikým erným
okem, sálajícím žár jižního slunce, pod nímž se narodila. Mladíkem
tím byl jsem já a jeho milenkou — tvoje matka. Meškala v tomto

zámku jako guvernantka u bývalé vrchnosti. Zahoel jsem k ní láskou

bez mezí a její obraz navždy utkvl v mé duši. Nikdy odtud jiná žena

nezajala mé srdce. I ona byla mi naklonna— ale tu vloudila se mezi

nás zmije— ne, nebudu tupiti ped tebou tvého otce, chci zapomenouti

na všechno — k vli tob ! Srdce mé pohnulo se hned, jakmile jsem

t poprvé s])atil. Když jsi mne pak s takovou nžnou a pece nevtí-

ravou péí obsluhovala, stží jen udržoval jsem své city -na uzd. Ale

když jsi konen ped chvilkou vstoupila — celý obraz své matky
v májovém jejím kvtu, pinášejíc mým bolestem jako zázraný, spasný

lék tu známou rži, kterou mn i tvoje matka nejednou v altánu do

ruky vtiskla, tu nemohl jsem již odolati — Zsta u mne, andílku,

zsta na vždy! Sta se mojí dcerou!"

„Ach, strýku, drahý strýku!" vzlykala dívka a líbala jeho ruku.

Je tedy rozhodnuto! — pravil k sob Ivan. — Dosáhla ddictví

i lásky strýcovy. Nemohu si ani na toto druhé naíkati. Moje láska

k nmu nebyla dosti velá, aby odolala nástrahám svdné sirény.

Vešel do ložnice. Nemocný vztáhl k nmu vlídn ruku. „Dkoval
jsem práv Ržen za tuto líbeznou stolístku," pravil, „ale dík náleží

vlastn tob. „Ty's ji i)ro jnue utrhl."

„Já — já — ?" koktal pekvapen Hrdina.

„Jenom nezapírej ! Nemusíš se hanbiti za ten dkaz nžné po-

zornosti a lásky. Však mi Ržena jmenovala pravélio dárce. Ješt mi
znjí v duši slova, která se vlinula jako zázraný balšám do mých muk

:

„Hle, strýku, pináším ti rži, kterou Ivan pro tebe utrhl."

Ivan stál tu jako zkamenlý. Nikoliv tedy obelstn intrikánkou,

ale pemožen šlechetnou bytostí, ped níž musí zahanben sklopiti zrak.

Toho nesnesl.

„Nemohu pijmouti dík, jcliož jsem nehoden," pravil pevn. „Ano,

utrhl jsem rži pro tebe, strýku, ale potkal jsem slinou dívku a její
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úsmv stail, abych zapomnl na trpii-iho dobrodince a vnoval jí kvót,

který niél tebe potšiti."

„Tys jí tedy i-ži — daroval?" jtravil nemocný, zachmuiv celo.

„Vlastn — ona. ji na nm vyloudila,' ozvala se Ržena, „vy-

loudila všemi fintami koketerie a hereckého umní, do nhož je ponkud
zasvcena. A vyloudila ji ptnize i)r()to, aby slavila malý triumf nad

lovkem, který ji v myšlenkách svých snižoval — aby mu df)kázala,

že nenáleží mezi ten brak, do nhož ji v duchu pohrdavé odhazoval . .
."

Za chvíli na to šupl si starý léka spokojen nad pacientem,

vyvázlým již rozhodn z nebezpeí, a pravil s úsmvem: „Rže, pravíte,

že Vás uzdravila? Vida, vida! O léivých vlastnostech rže jsem dosud

neslyšel. Ostatn — v romantickém stedovku prý hojila kee —."

A když pak Prokop oznamoval, že Josef odjel již pro notáe,

usmál se starý pán a poldižejc k oknu, kde stál Hrdina s Kží Pavlovou

v njaké zajímavé rozmluv, prohodil žertovn: „Záv prozatím odložíme;

ale nevím, nevím, nebude-li brzo psáti njakou svatební smlouvu —

"

Avšak zde autor odkládá péro a podotýká, že by se spíše pro-

padl studem, než by svou povídku ukonil otepanou kopulací . , .
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Šotek.

Fantastická báse od Svatopluka echa.

Vstup.

Nakladatel.

Co mi neseš, brachu?

Básník

Knihu verš.

Nakladatel.

Bda!
Zboží z Parnassu již marné kupc hledá.

Vzlétejte si kídlem orl do blankytu,

lovte vzácné perly ve hlul)inách cit,

démant ducha bruste v záné formy hlat —
všechna krása v koutech zplesniví nám svat.

Zmoudete již jednou! Obecenstvo sdruží

rádo ela vaše s vavínem a rží,

dopeje vám žíti manou ideál,

mrtvým slavn zryje Vyšehradskou skálu,

pomníky vás poctí krásn tesanými —
jenom, probh, svými ušette ho rýmy!

Minul as, kdy v stínu jasmínové clony,

v níž jak bílé hvzdy kvt se tpytil vonný,

dvojí elo mladé tsným, blahým stykem

klonilo se, slastí záíc, nad lyrikem

an ret mládce šeptal cituplnou sloku

a tch cit odlesk hledal v dívím oku,

v pomnnce, jež rosou nadšení se skvla,

až pak za])loudila v ruku ruka velá,

kniha na klín sklouzla, a dva žhaví rtové

v nmou báse vily sladší rýmy nové;

minul as, kdy v lípy rozložitém stín

l)ed útulným domem, dcko spící v klín,

v milujících dj se žena pohroužila,

])0 dnech minulých se sladce roztoužila,

kdy jak zlatovlasá hrdinka tu v písni

plesala i lkala v lásky blahé tísni,

s úsmvem a vzdechem takto knihu etla,

ale asem v pole toužným zrakem vzletlá,

na cest kde posléz mezi klas zlatem,

cho se objevil— vstíc kráela mu s chvatem,

a pak v milém klidu spolu provázeli

dále milc dvé v luh poezie skvlý,
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až pak proniknuti jeho záí istou
— jako nad nimi tu lípu zlatolistou

západ prodechoval ervánk svých j)elcm —
nad zavenou knihou v obejniutí velém
šastný manžel choti slíbal slzu s lící,

nad tragickým losem onch splývající

;

minul as, kdy ješt staec šedobradý

chvjícím se retem, v oku zápal mladý,

ítal vnuku verše, zvonící jak mee
za vlast, pravdu, volnost do posvátné see
Omrzela, vyšla z mody poesie

!

V dob, kdy svt duch ze dne na den žije

ruchem zimniným, jenž vlnou vzniká, hyne,

vru na starosti lid má vci jiné,

nežli s vámi lítat v pestré škebli zkazky

se zápeží libel v sídlo Zlatovlásky,

mlsat cukr nhy z lesklé schránky rým,
opájet se mráky mystického dýmu
aneb dokonce kams do propasti svt
vrhati se stemhlav u závratném letu,

zpražovat si mozek vných záhad kmity,

srdce klidné bouit nadzemskými city,

pekel hrzami a nebeskými divy ^
marn rozrušovat slabé svoje ivy!

Básník.

Yíra to, vím. Le moje píse sešlá kídla

nevzpíná již k letm v ona vzdušná sídla.

Jiného cos nesu — kus v tom pekla sice,

ale šprýmovná to jinak míclianice,

poetické nic — zní jenom z toho prázna

cos jak ehtakou dla rozumného blázna.

Nakladatel.

Vtipná prskavka? Oj, to již zvuí lépe.

Perná satira, jež mrtvé, živé ztepe,

štulc krupobití spustí na vše strany,

do živélio tne, kam vryje kruté hrany,

ale hezky zprosta, nožem ruíianským,

ne snad jemn kutým ostím toledanským

jemný šerm — kde epel umle se kmitá,

než v cíl skryt bodne — jenom znalce chytá,

za to s vdným smíchem zástup v ruce tleskne,

kde pst neurvalá pímo kyjem teskne.

A pak teba tepat známé vci, lidi,

ne snad schémata, v nichž bystrý zrak jen vidí

blízké pomry, ba neštítit se jména —
Básník.

Aby odnes autor záda rozbušená?
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Moje satyra má trochu tupé zuby,

jménem tím se nerad verš mj krotký chlubí.

Ne, svist dtek nezní nad hlavou mé básn.

Zahalena v pestré masopustní tásn,
leda berlou šaška rolnikovou chestí,

vesele jí toíc v dovádivé psti —
zasálme-li pi tom In-otem hlavu ní,
smích nás obou posléz ránu snadno zléí.

Však ni žert mé písni není vdcem pedním.

Syt jsem skutenosti, znaven ruchem všedním,

než i poesie pravidelným ádem,
arsí, thesí starých jednotvárným spádem.

Již m omrzelo jeti v moudrém klusu,

úzkostliv dbát všech vzorné jízdy kus,
met a mezí; stále v prstech mi to hraje

pustit zápež chimér v nemožnosti kraje,

do mlhy a modra bez cíle se ztopit,

ze všech paragraf skladby smích si ztropit,

tu být dtským snílkem, tu zas rozpustilcem,

vážný rozum pod nos poastovat štilcem

kam se nápad vrtne, bez úvahy lítat,

nesmysl a smysl v jeden chumá splítat,

slep lapat vše, co mozkem jen ti mžikne,

chytit náladu a cit, jak práv vznikne,

a smích veselý to nebo trpký, trudný,

smyslnosti záchvv nebo zápal cudný

a to teba výkik duše rozervané —
Takový as duch mým zpvem divným vane.

Nakladatel.

Tedy veršovaný nesmysl, mj brachu?

Je-li notný, pijmu báse beze strachu.

Lepší klassinosti. Než co sláva ekne?
Nedbáš-li, že s ela snad se vavín smekne?

že dav sok, soudc z vítaného plenu

s rozkoší rvát bude lupen po lupenu?

Mn to arci v poet áru neudlá,

budc-li jen z toho ádná, divá mela;

nebo senšace, a v tom i onom tvaru,

v, je duší doby, pákou všeho zdaru

to ta pestrolcsklá muška arodjná,
na niž možno chytat zlatých rybek hejna.

Básník.

Oh ! i potlesku, a správný byl i lichý,

syt jsem docela. Nad slávu kout mi tichý,

odkud mohu v pestrý venku rej se smáti.

Že chval nehledám, již na mé látce znáti

:

Á
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Vidím v duchu naped, kterak na mó deko
kritik prsty luskne: „Aeh, ach, staré všecko!"

Vždy mých verš ]>lukinn dahelský rek velí,

od Faustových doh až béda ošumlý

;

ba ni Mefisto ni Lucifer to statný,

ve s\6 zlob chmurné dsn majestátný,

ale smšný pitvor, jakýs pekla zmetek,

skítek zakrsalý, trpaslicí šetek.

A ten ubožáek, málo skeka vtší,

neumí se blýskat duchaplnou eí,
iiifernálním vzletem, ironií žhavou

;

ale na e chybný, hatlaninu pravou,

jak mu na jazyk se slinou práv pišla,

bez ladu a skladu žvatlá, koktá, šišlá.

Nakladatel.

Tvoje myšlenka mne zajala již cele;

doufám, že náš obchod vydaí se skvle.

Již v mé hlav také vtipný ná])ad klíí

:

Dobré jest, když povrch sám již hodn kií,
knihy tvá a roucho; toho dbáti radno.

Na ty trety kupci iiilípnou se snadno,

na strakatý obal, knihaovy stvrky,

jako mouchy na ter pestré muchomrky.
as tvj šatem slavným pyšniti se bude:

v listech ])ergamenu, oízce k nim rudé,

v deskách tuhých, ernou kží potažených,

v rozích s netopýry kídel rozpažených,

s ertí rudou hlavou, z rozšklebené huby
cenící až hrozno špiaté své zuby,

pak se desky sepnou draím z kovu spárem —
Tak bych zvítzil i literárním škvárem

!
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ROZHLEDY
V literatue, umní a vd.

z eské literatury.

Arabesky a novelly Jana Liera. Svazek I. V Praze 1886.

Nákladem Vladimíra echa.
V Lierovi nám vyrostl novellista nevšední virtuosity. Elegance

a vkus jsou jeho pedním znakem a na parketách povídky ze sou-

vkého života spoleenského ne každý s takou jistotou pohybovati se

dovede. Lier má vnímavý zrak pro jeho zjevy každodenní i zvláštní

a byste, psychologicky je analysuje. Pedvádí nám život takoka v pro-

filu, neštítí se jeho kivek a hran, ale umí je vylíiti pravým slovem

a soustediti v jediný karakteristický obraz. V jejich rhytmu nelze ne-

pozorovati jistou noblessu linií. Lier jest salonní náš spisovatel v lepším

slova významu. Výtený stylista, poutá lahodou svého vypravování a každý

jemný záchvv citový, každou nuanci myšlenkovou umí zachytiti a ozáiti

pípadným svtlem. Novelly jeho nejsou sice sociálními studiemi v užším

smyslu. Ale vane jimi dech života skuteného, a rovnž nelze jim upíti

vlastní urité svéráznosti.

Lier zvolil sob záhy jistý myšlenkový rayon, v kterém daí se

mu až doposud nejlépe. Jsou to stední vrstvy naší tak zvané lepší

spolenosti. Zná je naskrz, zná jejich pednosti i slabé stránky, a zvláš

tmito rád obírá se s jakýmsi sarkastickým zadostuinním. Nejmenší

tah mu neujde, životní detail nalezl v Lierovi pozorovatele nad jiné

prozíravého. Vytvoil sobe svj železniní a umlecký genre a v nm
adu vdných, originálních postav. Kreslí je do podrobná, vystupují

ped námi individueln a plasticky. Jeho dikce dle povahy pedmtu
jest brilantní i prostá, drsná i mkce líbezná. Barev užívá spíš deli-

kátních nežli sytých. iní to s vdomím a universálností hotového

umlce, který se zálibou se noí do proud vždy širších a širších.

Tou mrou zárove vzrstá jeho produkce. Dnes Lier náleží

k nejplodnjším našim spisovatelm vbec. Jest mu hrakou zásobovati

najednou tyi, pt asopis. Sluší však uznati, že pi tom nijak ne-

oslabila se umlecká stránka jeho výtvor. Lier studuje život ustavin
a to jej chrání ped šablonou. V knize, kterouž práv vydal, zíme
toho dvod nejpatrnjší.

Arabesky a novelly obsahují práce z rzných period Lierova

umleckého tvoení. Nejstarší co do asu jest Grazíella. Jí uvedl se

Lier ponejprv do vyšších kruh našeho literárního areopagu, v nmž
ovšem rozhodovati mže jedin talent a zásluha, nikdy nic jiného.

V Grazielle nám pedveden typ velkomstského hejska, který se nudí

a jehož všecky požitky života už dávno omrzely. Podle francouzského

receptu ped úplným morálním úpadkem zachrániti ho mže toliko líbezný,

istý zjev dívky. Stane se tak pi pobytu našeho hrdiny ve vlašských

Benátkách. Z pouhé salonní loutky vyklove se znenáhla celý a hotový

muž, který neštítí se práce a v ní nalezne lék pro všecky nudy dívjší.
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Máme tu nkolik pkných postaviek. Paní Mourkova v póse umínné,

ale laskavé tety velmi hezky vypadá. Také Stanislav dohe je kreslen

a v Grazielle jižní kolorit podán rysy nemén pípadnými. Vedle této

pvabné novelky Jezule iní dojem skizzy. Ale jak hluhokou perspek-

tivou vniká do života! Pouhý o])rázek, ale kus života, kus pirozené

tragiky, která mohutn psobí a ist lidskou stránkou uchvacuje. Láska

otecká zachvívá se tu vroucí citovou strunou, kteráž v píšerném osvt-

lení neblahých okolností tím více vtší se a sesiluje. — Vašnostinku

a Evit nazvali bychom novelami dvojí lásky. První jest tuším kutno-

horskou reminiscencí, v pravd roztomilou. Svt klášterní a umlecký
tvoí pozadí, na nmž vystupuje ada vdných situací a zajímavých

postav. Nejsmutnjší iilohu hraje sám hrdina, ale podobné povahy v ži-

vot nezídka nalézáme. Gabriela jeví se nám za to ženou dslednou

a rázovitou, vedle níž Božena opt ryzí, oddanou ženskostí našich sym-

patií sob dobývá. Vedle Evy jest Vašnostinka nejpknjší prací knihy.

Eva sama v novelistice naší posledních let náleží ku zjevm nejzajíma-

vjším. Lier soustedil v ní dva živly velice rzné, které spsobem
opravdu umleckým spojil v rázovitou, jadrnou kresbu. Psychologický

proces, jaký zobrazil v Ev a v Theodorovi, provedený do nejsubtil-

njších detail, již sám o sob jest studií vskutku interessantní. Vplé-

tání episodického vypravování nemálo napíná tenáovu zvdavost

a k jeho uspokojení zajisté vyznívá novella v paradoxon: Eva jako

Eva. Povahová kresba všech postav zde vystupujících jest dsledná

a barvitá. Stavba vedena je pevnými tahy, pekvapuje smlou roz-

manitostí kontur a svží, pirozenou dikcí. Železniní ovzduší do-

dává jí místem píhodného koloritu. Tento jeví se rovnž v novelce

Povídka s mrzutým koncem. Romantik pi ní si vzdychne : banální

život, banální postavy! Nám staí však pravda, která v ní jednotlivé

povahy iní skutenými lidmi a tohoto cíle dospl autor s nepopira-

telným zdarem. Fabule mén nás uspokojuje, a i v ní tu a tam jeví

se mnohý bravurní rys.

Arabeskou Housle octli jsme se konen opt ve svt umleckém.

Šita, Kristinka a její matka jeví se nám zde v ostrém, psychologickém

prseku. Neupeme mu vrnosti. Realismus hlásí se v Liei'ovýcli pracích

již od samého zaátku spisovatelské jeho innosti ím dále s vtším

drazem. Žilobití skutenosti souvké slyšíme tu pi každém kroku.

V tom zíme pvod jeho posavadních úspchv a záruku zdaru pí-

štího. Jako pozorovatel i jako umlec Lier stejn získal si našich

velých sympatií. Fr. Kvapil.

Pasteurovo léení vztekliny.

Málo kdy vzbudil objev z oboru lékaství takovou sensaci, jako

zpráva proslulého luebníka francouzského Pasteura (podaná dne 27.

íjna 1885 lékaské akademii v Paíži), dle které se proslulému uenci

tomuto podailo vynalézti léebný prostedek proti vzteklin. Telegraf

zprávu tu záhy roznesl po širém svt, a a tu a tam nebylo lze po-

tlaiti oprávnnou pochybnost, mluvilo se pece celkem s velikým uznáním

o skvlém výsledku geniálního Francouze. To pak ne sice proto, že
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1)V vzteklina vyžadovala rorii znaný i)Ooet obtí lidských, avšak proto,

že vzteklina u lovka vyznauje se jednak strašlivými, srdce rvoucími

j)roievy, jednak, že jest velice potutelnou metlou pokolení lidského, ano

v dokázaných jiípadech tejtrve za nkolik rok po úrazu u pokousaných

nkdy vybuchla.

Pasteur iiavrhuje, aby se vzteklina léila jaksi zase vzteklinou,

tedy princip, který upominá na polouzapomenuté snahy homeopath —
léí vzteklinu vokováním jedu ze vzteklých zvíat nabytého, avšak

zvláštním zpsobem pipraveného. Píprava spoívá ve výkonech tchto

:

Z míchy vzteklého psa vokuje se ástice králíkovi, tento onemocni,

naež se z míchy jeho vokuje ástice v nového králíka, z tohoto opt
v jiného atd. Pi okování tomto se pozorovalo, že jed vztekliny, ím
dále se okuje, tím stává se psobivjším. Kdežto prvý králík onemocní

za patnáct dn, onemocní dvacátý pátý (podle methody naznaené oko-
vaný) již osmého dne. Avšak pi dalším okování onemocnla zvíata

již sedmého dne, a menší doby (zv. inkubaní) již Pasteur nedocílil,

tebas by byl pokusy provádl až do devadesátého kolena. (erpám
zprávu tu z asoisu Progres médical 1885, p. 'U.) Míchy takovýchto,

sedmého dne onemocnivších králík jsou jedovatinou velice nasáklé^

schnou-li však, ubývá jedovatosti jejich stále víc a více.

Tchto mích použil Pasteur k ochrannému okování. Vzal ástici

míchy takové, rozetel ji v bouillonu, v nmž všecky organické zárodky

byly znieny, a vstikl jilnou stíkaku smsice této pod kži psa, jejž

chtl uiniti immuním proti vzteklin. A sice vstikoval z poátku
z míchy více vyschlé, .tedy mén jedovaté, pozdji však z erstvjších

(jednodenních), tedy jedovatjších. Když se vstikování toto po nkolik

dní optovalo, nebylo možno více žádným spsobem psa uiniti vzteklým.

Takovým spsobem padesát ps za sebou okováno, a ani jednou

pokus neselhal. Právem tudíž mohl se P. domnívati, že nalezl spsob,

pomocí jehož možno uiniti psa immuním proti vzteklin.

Bželo nyní o to zkusiti, zdali i u lovka se methoda tato osvdí.
Píležitost pak záhy se vyskytnula. Šestého ervence t. r. pišly ti

osoby z Elsaska do laboratoe Pasteurovy. .Jeden z nich, devítiletý

hoch Josef Meister, byl pokousán dne 4. ervence v osm hodin ráno

psem vzteklým. Dít toto mlo rány na rukou, na nohou, na stehnácli,

a nkteré z nich byly hluboké, tak že dít stží chodilo. Pokousána

místa (originál praví, že pouze hlavní — les principales de ces mor-

sures) byla vyleptána doktorem "Weberem v Lillé, za dvanáct hodin po

úrazu. Dítti po mínní vynikajících léka Vulpiana a Grauchera hro-

zila vzteklina a na nm í'asteur po prvé zkusil methodu svou. Šestého

ervence, šedesát hodin po pokousáni, vstikl mu P. pl stíkaky pod

kži v krajinu jaterní. Stíkaka tato obsahovala ástici míchy z krá-

líka scepenlého dne 21. ervna. V následujících dnech vstikovány po-

sloupn ástice mích 14, 12, 11, 9, 8, 7, fi, 5, 4, .3, 2 dny starých,

tedy zcela pesn podle zásady s hora vytknuté. Poslední míchy byly,

jak poboné zkoušky na zvíatech ukázaly, velice jedovaté. Avšak dít
vzteklinou neonemocnlo a v okamžiku, když Pasteur zdlení své uinil,

ujdynuly ti insíce a ti nedle od pokousáni, aniž by dít jevilo po-

rušení zdraví. To tres methody Pasteurovy.
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V akademii vzl)udil<) sdleni i'a,steurovo sensaci znanou, a ped-

nášející odmnn potleskem, pedseda liergeroii mu (,'ratuloval. Nékteí

lenové se sice hlásili k slovu, avšak Bergeron jich podivuhodným zpii-

sohem nei)npustil, udávaje,' že program sezení je jníliš znaný. Stejnou

sensaci, jak již podotknuto, vzbudilo sdlení to i v ostatních krajinách

vz<lélaných, ba msto Londýn chystalo se k národnímu daru pro P.,

licho v mst tomto se vzteklina u lovka nápadn astji byla vy-

skytnula a nalezl objev Pasteurv zde tudíž pdu ()i)zvlášt vhodnou.

Z celé Evropy, ba i z ech, jak listy naše praví, ubírají se lidé vzteklým

psem pokousáni k Pasteurovi, aby je methodou svou ped nebezpeím

uchránil.

Zbyla by jen otázka, co o pokusecli tch nestranný posuzovatel

souditi má?
V otázkách experimentálních, pozorováním p()dei)ených, apriori-

•stický soud neplatí, nemá váhy. Teba tudíž vykati, až další pozorování

výsledek Pasteurv bu poprou anebo potvrdí. Pro to o zkušenostech,

jichž Pasteur na i)sech nabyl, nelze pochybovati. Muž tento má píliš

veliký význam, než aby nkdo bez pedchozí odborné práce o pokusech

jeho pochybovati mohl, avšak jinak se to má s vyléením lovka. Zde

nelze íci, že by methoda Pasteurova svou zkoušku ohnm byla již

obstála. Josef Meister sice vzteklinou neonemocnl, avšak tím nepodán

dkaz, že ho okování Pasteurovo zachránilo. Nehled k tomu, že rány

ubohého hocha byly vyleptány, ani k tomu, že nkdy i po letech vztek-

lina se objeví, dlužno pece jen uvážiti, že i v dosavadních pomrech

každý vzteklým psem pokousaný lovk vzteklinou neonemocní. Nebo
tvrdí se, že pouze as dvacet percent pokousaných vzteklin podlehne

a vi této okolnosti teba zajisté vykati, až Pasteur novou sérii

zkušeností uveejní. Jest si ovšem v zájmu humanity páti, aby methoda

jeho vždy se osvdila. Dr. Jos. Thomayer.

Ve prospch eského tení.

Pée o nabytí, rozmnožování a zachování statkv duchovních jest

každého národa povinností rovnž pilnou a neodbytnou, jako starost

o blahobyt hmotný. Zejména národové, kteí jsou potem menší a v sou-

sedství národv velikých, musejí tím horlivji piiovati se, aby v oboru

duchovním zachovali netoliko úplnou svobodu a samostatnost, ale aby

výtvory, plynoucími z kmenovní zvláštnosti, zjecbiávali sob uznání,

šetrnosti a úcty na obecném zápasišti djinném. Zejména národové,

jimž není dopáno, aby ve vlastním zízení státním mli oporu a záštitu

své jazykové samobytnosti ; národové, jichžto existenci nepíze šast-

njších v té stránce soupev strojí neustále nástrahy; národové, kteí

ze smutné zkušenosti již nabyli pouení, jak tžko jest vzdvihnouti se

z duchovního ponížení, vzpamatovati se z omráení a domoci se opt
nezkráceného práva životního, stále pevn stjtež a bdtež na strážné

vži interessv duchovních.

V takovém postavení nalézá se i národ eský. Proto i jemu jest

se zdvojeným úsilím zasazovati se o zbudování nedobytné tvrze duchovní.
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o získání síly, kteráž odrazí všechnu zlobu osudv, o nabytí jmní, je-

hožto cenu ani nejkrutjší pohroma asv popíti ani odníti nemže.
Osvta a vzdlanost^ ph/noucí ze zdroje domácího, pstovaná

duchem a jazykem vlastním, jest onen žulový, nevývratný základ, na

nmž životu i našeho národa kyne bezpené a estné tiTání. Na tomto-li

základ staneme všichni, kdož jménem echv se honosíme, nic nepro-

spje uad námi nepíze i)onirv vnjších.

Uznávajíce toho naléhavou potebu, aby v této pedležité stránce

vnitního života eského ozvalo se opt mocnjší povzbuzení a stala se

lirzká, všestranná náprava, pozdvihujeme dnes srdeného hlasu ke všem

krajanm v zemích našicli korunnícli. Chceme promluviti k rodákm
svým na prospch domácího písemnictví, na prospch eské knihy.

S nemalým politováním totiž zaznamenáváme, že poslední dobou

zavládla v nkterých vrstvách národa našeho opt jakási netenost, ne-

všímavost k domácí literatue. Neutšený ten zjev nesmí trvati déle,

nemá-li národní naše bytost ve svém nejhlubším jádru doznati tžkého
poškození.

Kniha eská zachovala nás pi život, vysvobodila nás z nastra-

žené záhuby, vzpružila síly už dohasínající, naplnila echy novým eským
národem. Kniha eská stala se naším meem a štítem, naším palladiem

v stoletém zápase za právo naší obnovené existence. Kniha eská budiž

nám na vky posvátná, ponvadž v sob chová nejdražší poklad, jenž

mimo tuto rodnou pdu po otcích našich nám zbyl: Ceský jazyk!
Chceme-li tento jazyk netoliko udržeti, ale i zvelebiti a k nkdejší

jeho sláv doma i za hranicemi pivésti, musíme v eském písemnictví

míti úastenství co nejhorlivjší, musíme k eské literatue konati svou

vlasteneckou povinnost, stále a poctiv, s radostí a nadšením. S d-
razem opakujeme tuto slovo : vlastenecká povinnost, aby už konen
vymýtn byl mylný, vci tak vznešené, jako jest mateský jazyk a ná-

rodní literatura, nedstojný názor: kdo eskou knihu kupuje, že eskou
literaturu podiJoruje. Žádoucí a pro celou národní naši vc rozhodný

obrat v pomrech literatury eské stane se ihned, jakmile každý uv-
domlý ech dospje k poznání, že má k národnímu písemnictví po-

vinnosti, a že snaže se poctiv jim dostáti, podporuje toliko sebe sama,

nabýváním nových prostedkv ke svému vzdlání, k osvícení rozumu
a k ušlechtní citu.

S dobrým svdomím, s plným právem mžeme íci, že literatura

eská v tch nepíznivých pomrech vnjších i vnitních, s nimiž posud

zápasila, s tmi chudikými pomckami hmotnými, jimiž posud vládne,

za krátký as vykonala divy, a že dnes v umlecké i vdecké, zábavné

i pouné stránce své potebám pravého vzdlání vyhovuje mrou velmi

potšitelnou. A jest potebí toliko horlivjšího liastenství se strany

eského obecenstva v podnicích našich literárních, aby se plnily mezery

našeho písemnictví a díla jeho staila požadavkm nejvyšší souasné
intelligence ve všech oborech úpln.

Spisovatelé i nakladatelé eští snaží se o rozkvt a pokrok litera-

tury národní zajisté vrn a neúnavn. Máme také kruh vlasteneckého,

horlivého tenástva, které živým a inným úastenstvím sleduje rozvoj

domácí literatury ; však nejen žádoucno, alebrž nezbytn nutno jest, aby
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se kruh tento znan rozšíil. Proto obracíme se ke všem uvedomélým

vlasteuciun v echách, na Morav, ve Slezsku, jakož i v jiných zemích

žijícím s cltkiivým, srdeným vyzváním : budiž každý z nich sám dle

nejvyšší možnosti své odbéi-atelem eských knih a asopisv a piiniž
se, aby ve kruzích svých známých a pátel šíil vdomí vlasteneckých

povinností k písemnictví národnímu, lásku ku tení, horlivost ve spolu-

žití literárním. Zvlášt k zámožnjším jednotlivcm a rodinám v eské
šlecht a eském mšanstvu obracíme se s dtklivou žádostí, aby úin-

livji než posud úastnili se v rozvoji a snahách národnílio písemnictví.

Také obce naše, zejména mstské, butež pi sdlávání rozpotv svých

l)amtlivy, že zizování knihoven obecních náleží k nejnaléhavjším po-

tebám a nejpilnjším povinnostem našim národním.

Posavadní poet odbratelv a tenáv eských knih a asopisv
není v náležitém pomru k velikosti a duchovním potebám našeho ná-

roda, ani k potu krajanv našich, kteí sami se pokládají za uvdomlé
vlastence.

Nevšímavost a netenost takovýchto našincv k písemnictví ná-

rodnímu nemá žádné platné omluvy. Ani té ne, jež tu a tam se ozývá,

že totiž nepíznivé pomry hmotné nedovolují jim bráti do roního roz-

potu výdaj na knihy. Písemnictví cizokrajnému, ve stránce národní nám
nepátelskému, daí se v krajinách eských prese všechnu stísnnost

národoJiospodáskou napoád výborn: toliko dobrá kniha, dobrý asopis

eský musí stále dovolávati se mezi echy svého práva.

Kéž by novým rokem stala se v tom smru ádná a všestranná

náprava ! Kéž by dobré knihy a asopisy eské, jichžto máme hojnost,

pronikly do nejširších vrstev našeho vlasteneckého tenástva, kéž by

toto tenástvo eské se zdesateronásobnilo

!

Jen národ tenáv jest národ osvícený, vzdlaný, a takový národ

nezahyne

!

Kéž toto upímné, srdené slovo eské, v eských srdcích vzbudí

vlasteneckou ozvnu.
V Praze, v msíci prosinci.

Dr. Frant. Lad. Rieger, pedseda klubu eských poslanc a starosta

„Svatoboru". Jos. Jireek, pedseda král. eské spolenosti nauk. Prof.

dr. Jan Kvíala. Prof. dr. Jan Krejí. Dr. K. Koistka, hlavní tajemník

král. eské spolenosti nauk. Prof. dr. Vilém Weiss, dkan fakulty

lékaské. Prof. dr. Boh. Eiselt. Prof. dr. J. Durdik. Fr. Bartoš. Vincenc

Brandl. Prof. dr. Fr. J. Studnika. Dr. Josef Kalousek. Dr. Julius

Gjégr. Ot. Zeithammer, místopedseda klubu eských poslanc. Dr. Ed.

Grégr. Dr. Tomáš erný. Prof. Dr. Antonín Fric. Prof. dr. Jaroslav

GoU. Prof. dr. O. Hostinský. Prof. dr. J. J. Hanl. Prof. dr. Konst.

Jii"eek. Prof. dr. Albin Bráf. Prof. August Seydler. Vojta Náprstek.

Jan Šastný, editel c. k. eské realky. M. Pokorný, editel gymnasia.

Em. Tonner, editel eskoslov. akademie obchodní. Karel Tiefti-uuk,

editel gymnasia. Jan Lepa, editel uitel, ústavu. Dr. Jan Strakatý,

starosta „Umlecké besedy". Alois Oliva, vrchní editel „Prmyslové
Jednoty". enk Tho, místopedseda „Spolku eských žurnalist".

Vilém Ryba, jednatel „Spolku eských žurnalist". JUC Cyril Horáek,

starosta „Akademického tenáského spolku."
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Karolina Svtlá. Žolie Podlipská. Eliška Kásnohorská. Marie ervili

-

ková-Riegrova. Renata Tyršova. Jan Neruda. Adolf Heyduk. Jaroslav

Vrchlický. Svatopluk ech. Alois Jirásek. Frant. Herites. Jan Lier.

.lakul) Arhes. Pro. Fr. Kott. Fr. J. Zoubek. Bohumil Adámek. Pavel

Albieri. Jos. Braun. Yádav Beneš-Sumavský. J. M. erný. Ot. ervinka.

Dr. Jar. elakovský. Fr. Chalupa. Fr. Dvorský. Jos. V. Fric. Irma

Geisslová. Jan Herben. Dr. Fr. V. Jeábek. Jiljí V. Jahn. Prof. Karel

Kuera. Ot. Mokrý. Em. Miriovský. A. E. Mužík. Prof. E. Ig. Mejsnar,

Dr. Lad. Quis. Prof. dr. Jan Éežábek. Václav ezníek. Primus Sobotka.

Dr. Jos. Štolba. Fr. Ad. Šubert. Lad. Stroupežnický. Antal Stašek.

Fr. Schwarz. Fr. Táborský. Jos. Wiinsch. Dr. Sigm. Winter. JUC. Fr. Zá-

krejs. Jos. Auýž, red. „Nár. List", Fr. Bakovský, redaktor. K. Bulí,

redaktor „Besedy Uitelské". Karel ížek, red. „Samosprávného Ob-

zoru". Dr. K. Chodounský, red. „asopisu es. lékav". F. V. Dlouhý,

red. „Vesny" a „Liter. List". Jindich Dvoák, red. „Hlasu". Josef

Dumek, red. „Pražských Hospodáských Novin". Prof. Dr. Jos. Emler,

red. asopisu Musea král. eského. Prof. J. Gebauer, red. „List filo-

logických". Dr. Servác Heller, red. „Kvt". Rud. Hill, red. „Opav-

ského Týdenníku". Ignát Herrmann, red. „Švandy dudáka". Dr. Jos.

Hubáek, chefred. „Národní Politiky". Ed. Jelínek, red. „Slovanského

Sborníku". AI. Jireek, redaktor „Našince". Frant. Kvapil, red. „Ruchu".

Václav Kredba, red. „Posla z Budce". J. Koula, red. „Zpráv archit.

a inžinýr". Jos. J. Koán, chefred. „Pokroku". J. Král, red. „Uitel-

ských Novin". Prof. dr. Em. Maixner, red. „asopisu eských lékav",
D. T. G. Masaiyk, red. „Athenaea". Prof. J. Miltner, red. „Památek

archaeolog. a místopisuých". Prof. dr. J. V. Novák, red. „Paedagogia".

Aug. Pánek, redaktor „asopisu pro pstování mathematiky a fysiky".

Rudolf Pokorný, red. „Paleka". Jaroslav Pospíšil, starosta „Spolku

eských knihkupc a nakladatel". Dr. J. Pražák, red. „Právníka".

A. Reinwart, jednatel „Spolku eských knihkupc a nakladatel". Prof.

dr. Ant. Rezek, red. „Historického Sborníku". L Schick. chefredaktor

„Politiky". A. M. Šimáek, red. „Svtozora". Ferd. Schulz, redaktor

„Zlaté Prahy". J. V. Sládek, red. „Lumíra". Fr. Slamník, redaktor

„Komenského". Alois Studnika, redaktor „eského Kreslíe". Dr.

J. Stupecký, red. „Právníka". Jos. Sokol, red. „Jarého Vku". Jaroslav

Stýblo, red. asop. „Sokol". Emilie Schmitzrová, red. „asop. eských
uitelek". A. H. Sokol, red. „Moravské Orlice". Vlád. Šastný, redaktor

„Obzoru". J. L. Turnovský, red. „Zábavných List". Hynek Tittl, red.

„Hospodáe". Karel Tilter, red. „Pivovarských List". Alois Vávra,

uitel a red. „eské Školy". V. Vlek, red. „Osvty", Vil. Weitenweber,

red. „Zlaté Prahy". J. R, Vilímek, redaktor „Humoristických List".

M. Weinfurt, red. „Budeské Zahrady". Karel Vorovka, red. „Školy

a život". F. A. Zeman, red. „Budeské Zahrady".
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v podzimním lese. (K básni Jana Nerudy.) Kreslil Václav Linduer.
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Podzimní.
(K vyobrazení.)

podzim je zde a krátký den,

svt jak by k spaní byl odstrojen.

Již širý kraj zhnédnui a hory jsou

jak holé zd,

a vzpomenuv jara nevíš víc,

na bylo zde.

Zkouším si myslet jaro zpt —
tžký je myšlének zptný let!

Kdo uho by nmém tom o lese,

že zpvem znl,

kdo o nahém kei trnovém,

že rže ml?

Zimavá tesoucí se zá
pobíhá pes zem ztichlou tvá.

Já sleduju zrakem ty záchvvy
a dýchám chlad,

a duší mou chvje otázka:

byl jsem já mlád?
Jan Neruda.

(Z » Prostých motivu.)

Zorka Opatie.

Povidka z Pímoí od Otokara Mokrého.

Ul

_^ si pl hodiny cesty od Volosky rozkládá se pi moském behu
\\^ víska Opatie. Úzký pruh zeleni, jenž unikl jen náhodou vše-

í^" obecné spoust, kterou rozséval v pravku zlý démon deštm
ij kamen po žírných nivách pímoských, malý jen kouteek
^ zem, ale plný vnady a pvabu! Ostrá, erná skaliska vroubí

jej dokola — vše dýše tu sladkou vní; od stíbrošedé lilije,

vyrstající hrdým stvolem z ervenavé štrbiny vyvtralého terasovitého

kamene, až do bujných trs ržových, hrajících celou stupnicí mnivých
barev na úboí, porostlém rozmarinou a vavínem. Všude ozývá se

šum, ševel a švehol, jenž mísí se v tajeplný rozhovor vln, sténajících

v hluboké tni vn nepokojného Kvarnera.

Ped lety zanesla sem vlna náhody Václava Smutného, soukro-

mníka z Prahy,
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Smutný byl v rodin své velice nešastným. Sklíen od narození

nezhojitelnou cliorobou — padoucnicí — uzavíral se vždy jen sám
v sebe, nevyhledávaje styk se zevnjškem, který naopak neustával

vztahovati po iiem polypí svá ramena. Byl Smutný neobyejné boha
a vyhlídka na dobré zaopatení byla tak lákavou, že pehlednuto zcela

to, co dolilo jej od ostatního, šastnjšího svta.

Hrzný neduh nebyl pekážkou satku s mladistvou, velmi slinou

dívkou z vyšších tíd pražské mšanské spolenosti. Následky nerozváž-

ného kroku dostavily se dosti záhy.

V nkolika nedlích po siíatku vrátila se mladá paní ku svým
rodim, želíc trpce té chvíle, kterou snažilo se lichotivé její okolí

odíti barvami pokud možno nejvíce ržovými.

A což bylo zvlášt trapným — ta hlodavá vzpomínka, že v krátce

nebude sama již sníti ten živý tžký sen, který kmitl se duhojasem
jejího mládí jako erná silhuetta —

Smutnému narodil se hošík v odlehlém pošumavském zámeku,
kamž odebrala se cho jeho na nucený vdovský odpoinek; — jediné

velé políl)cní na ržové líko dcka, suchá obadní poklona pi rozchodu

obou manžel — to byly dojmy, které odnášel si Smutný s sebou do

ciziny. Tkal nkolik let bez uritého cíle po dalekých krajích zámo-
ských, až zmrzen na konec cestováním, odhodlal se ku stálému pobytu
v Opatii. Ubytoval se v nízkém domku, ležícím na samém behu moském
pi íšské silnici, jež vine se odtud bílou, kivolakou stuhou mezi ska-

lisky až k Pulji. Malebná poloha domku lákala jej více než jeho majitelé,

zasmušilí manželé Calzolajovi, požívající nechvalné povsti v okolí. Mli
jediné dcko, malé, sotva šestileté dvátko, Anettku, která stala se

záhy milou spolenicí chorému seveanu. Jedinou zábavou Smutného
byly daleké procházky po rozkošném behu moském, kdež bloudíval

celé hodiny, sbíraje lesklé lastury, které dívka se zvonivým smíchem
vplétala si v erné vrkoe. „Pro jste stále tak smuten, signor?" íkávalo

vždy dvátko, pohlížejíc jiskivým okem, plným slunného veselí, do

bledé tváe cizincovy, kterou neobehrál nikdy ani jedinký i)lachý zákmit

úsmvu. Smutný zpravidla neodpovídal, zasmál se vždy jen trpce a uko-

nejšil zvdavost dcka njakou pohádkou, jichž ml nevyerpatelnou

zásobu.

Když vracívali se k veeru z bludných jjotulck dom, vítal nevlídný

rybák Anettu vždy jen mrzutými slovy, peskuje dívku, že pináší dom
jen bezcenné skoepiny.

„Kdyby sáhl radji ten podivín do sáku," mumlal s hrozivým

posukem, „a nasypal ti do zástrky radji nkolik napoleondor, jichž

tam jako makrel vsíti!"

„Pravdu díš, muži," vmísila se v hovor žena bledých lící, upírajíc

svtle modrý, nepíjemn pichlavý zrak na pýící se dvátko, „od té

doby, co vkroil ten cizinec pes náš práh, zdá se mi beztoho, jako by
nám byl nkdo uaroval."

Manželm Calzolajovým vedlo se opravdu špatn. Podloudná živnost,

jež kvetla tu díve, dokud necenila vláda dležitost svého pomoí, neda-

ila se více a písné oko dogany bdlo nad rybákovou bárkou jako

sama Prozetelnost. Práv v dob, do níž spadá toto vj^iravování, stihla
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manžele Calzolajovy zlá nehoda. Byvše pistiženi jii podloudné doprav
znaného nákladu cizozemského zboží, byli odsouzeni k pokut, pesa-

hující daleko jich skrovné jmní. Domek mel býti prodán veejnou

dra/hou.

Ped nadcházející tou katastrofou bylo v jizb manžel Calzolo-

jových dlouho do noci svtlo. Kdo by byl odhrnul révovou haluz, oví-

jející štavnatýrai úponky nízká okénka pobežního domku, a vhledl

nepimenou žaluzií do vnit jizby, byl by uzel vysokou postavu rybáe,

procházejícího se prudkými kroky s hlavou svšenou a založenýma ru-

kama po svtnici. Stín blikavého kahánce kreslil na zaazené stn obrov-

.skou silhucttu ženiny hlavy, klímající nad snhobílým lžkem, kde spala

malá Anetta. V ohništi doutnalo uhlí pod mdnou pánví se zbytky

veee a v kout oblizoval bílý huatý psík rybáský pohozené kosti

smaženého žebírka.

„Nemohu jinak", vyrazil ze sebe muž, jakoby vyrušen z tžkého

snní. „Nesnesu té hanby — a ostatn, komu bude tím ublíženo?" Žena

pohledla na bezmyšlenkovit, tím bezbarvým vodovým svým zrakem

a pak pikryla starostliv Anettu, jejíž ržová nožka odkopala ve spaní

pokrývku.

Na to shaslo svtlo.

II.

Smutný vyšel asn z rána na obvyklou procházku. Anetta ho tento-

kráte neprovázela; méla nakázáno nést košíek s erstv vylovenými

kraby na trh do Rjeky. Krásné letní dopoledne rozestelo veškerý svj
pvab nad behem Opatijským. Moe, plné lun a kocábek rybáských,

bylo klidné jako hladina rybníka, posetého rejem pestrobarvého vodního

ptactva. Jen kolem skal, vynívajících z lazurové hladiny, huely vlny,

rozrážejíce o píkré boky balvan tmavomodrou hru, obetkanou blavou
tásní moské pny. V úpalu slunením blýskaly se ostré útesy vápen-

cových skalisek jako bitké sekery, ostínény chvílemi jen hejny plachých

rack, kteí odpoívali tu znaveni, ulevujíce si táhlým, pronikavým

vzkekem. Smutný kráel dle svého obyeje po píkrém svahu pobežním
zase dol k moské hladin.

Cesta byla tentokráte zvlášt namáhavá. Trnité úponky malin,

spedené drobným chmelem a jerichovou rží v jedinou neproniknutelnou

houštinu, kladly mu pekážku pi každém kroeji a trapné to sestupo-

vání unavilo jej tak, že teprve po hodné chvíli stanul celý uícen a trni-

tými ostny pobodán dole mezi skalami.

Usedl na kámen, zdvihající se nad beztvái*nou tíští skalních bal-

van, a pohlížel do vymleté sluje, kde rozrážela se v jednotvárném hu-

kotu mohutná vlna pílivu.

Zvláštní zjev upoutal pi tom veškerou jeho pozornost. Veliký

moský krab oddlil se jako tíštka od šedého skaliska, rozepjal široká

svá, cildov naervenalá klepeta, vypoulil erné visuté své oko a zlým

pohledem stíhal koist — velikého plže, který netuše nebezpeí opustil

l)ráv bezpený svj skoepinový domek a roztahoval bezstarostn lenivé

údy v mkkýcli loktech kolísavé vlny.
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Únava klopotné chze a palivé vedro dopolední obestely smysly

Smutného ernou mrákotou, zlý neduh vztáhl po nm píšernou svou

kostlivcovu ruku, ve hlav zavíilo to jako vlnobití a celé jeivé moe.
zmatených vidin zatopilo rázem duši cizincovu. Z jich reje, který kepil
stále divjším vírem kolem bušících tepen, noily se vždy uritji obrysy

oblieje Calzolajova, s tím zlým nazelenalým okem tak pevn na Smu-
tného upeným, jako tam dole v tni visuté to oko krabovo, vbodající se

v koist neboliou. Pronikavý výkik, pak prudký pád, provázený temným
šplunem, jakoby skácelo se beztvárné tleso do liluché skalní tíšt —
a v záptí na to ticho hrobové ....

Když vracela se Anetta od Volosky k domovu, zastoupil jí cestu

v odlehlé zátoin silnice — otec, vynoiv se jako duch ze zeleného

rokytí, lemujícího strmý moský svah. Bled, rozilen a sotvy dechu po-

padaje sdlil dcku, že nalezl práv ve skalách dobrého „forestiera"

.s lebkou o bitkou hranu balvanu roztíštnou.

„Pro jsi ho jen opouštla," pravil s výitkou muž k dcku; „bylas

tolikráte již jeho andlem strážným ! O jak želím toho neblahého roz-

hodnutí matina, která t tak zbyten hnala dnes do Rjeky

Kdybys byla te u nho meškala, dojista nebyl by padl za obt té ukrutné

nemoci." Dít dalo se na míst odpovdi do hlasitého srdcelomného

pláe. —
Dražba usedlosti manžel Calzolajových se neodbývala — zapla-

tili na krejcar celý požadavek skráceného poplatkového eráru, ba zdálo

se, že vychází i slunéko jistého blahobytu nad rozedranou chýží rybá-
skou. Náhlé úmrtí Smutného zavdalo sice úadm píinu k jistým po-

ptávkám, avšak vdecky zcela jasný prbh a neklamný konec chorob

podobného druliu, jakou trpl Smutný, nepipouštl dalších vyhledávání,

až spláchla na konec vše vlna zapomenutí.

III.

Minulo nkolik rok. Z pustého dvorce Calzolajova vyrostla ele-

gantní villa, jejíž zlatý nápis „Abbazia", umístný na prelí renesanní

budovy, lákal z daleka již k milému pobytu. Ped domkem rozkládalo

se v zeleném rámci blýsknavých ke laurocerasu veliké prostranství,

vypchované drobounkým pískem a pokryté pohodlnými sedátky ; sklánlo

se zvolna k moi, kde v uejzažším obzoru rýsoval se tmavomodrý hbet
výspy Krsské. Nádhernou budovu obklopoval sad s exotickým stromovím.

Stinné aleje širokolistých platán stídaly se se skupinami nízce pisti-

žených ke, vroubících nádržky, v nichž pohrávaly si moské rybky

rozmanitých barev a tvar. Nad záhonky vzácných kvtin kolébaly se pod
tmavomodrou oblohou moliutn vypstné palmy, kývajíce spokojen v-
jíem štavnatých list ve vlahém pímoském vzduchu. Loubím starých

cypiš vedla odtud stezka k moi, kde ukrývaly se za skalní slují lázn,

nžné jako dtská hraka. Bylo tu krásn „jako v nebi", dle slov starého

pívozníka Giacoma, jenž na vratké své lodici dovážel k Abbazii cestující

od parníku, nemohoucího pro mlkost behu a píkré skalní útesy zako-

tviti bezprostedn u villy.

Více však než veškeré tyto pvaby, odkouzlené drsným skalinám,

lákal milostný zjev Anetty, která tu kvetla v oslující nádhee jižní pí-
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rody jako pravá princezna z báje. Pibyla sem teprve nedávno, meškavši

ped tím po nkolik rok v dívím ústav v Terstu, který opouštla

skorém s nediutí. Anetta odebrala se totiž z domu rodinného hned po

oné neblahé události se Smutným o odcizila se mu bhem let docela.

Lítost nad nešastným osudem vlídného cizince, smíšena s jakousi taje-

mnou, neuritou, ale hroznou pedtuchou, naplnila jí srdce již v nejútlej-

ším vku hokostí, která nevytratila se ani pozdji, a ji rodie zasy-

l)ávali všemi možnými laskavostmi. Tak vyrostla dívka jako strmek

zstavený sob samu a mnivému rozmaru hravé ruky pírody. Ta zdobila

ji zatím všemi šperky své nevyerpatelné klenotnice a když pivezli si

rodie Anettku do rodné vlily, uvítal ji souhlasný úsudek celého okolí

lichotivým názvem „Zorka*) Opatie."

Jemnost povahy, spojená s neobyejnou sliností, uinily zjev

Anettin do té míry sympatickým, že ustoupila do pozadí i neoblíbenost

starého Calzolaja, který byl zatím ovdovl, a villa jeho pestala býti

chmurným pízrakem, ped nímž do nedávná ješt opatijské matrony

úzkostliv se kižovaly. Zvlášt vele oceoval pvaby Anettiny mladý

Pietro, syn mlynáe z Volosky, soudruh z mládí a bývalý spoleník

dtských jejích her. Po dlouhých letech sešli se zase; švarná sleinka,

vládnoucí vybroušeným vkusem nevinné koketterie, a nehybný vesnický

hoch, tající rozpaitost uzardlých lící pod líidlem mouné úble. „Máš

mne dosud ráda, Anettko?" ozývalo se nesmle ze rt mladíkových.

„Milý Pietro — jak mohl bys jen pochybovat!" odtušila vždy dívka,

hladíc jej po dlouhých erných kadeích. Pi tom smála se s touž upí-

mnou dtskou veselostí, jako ped lety, když hrávali sob pod visutou

obrubou A^^oloských beh v drobounkém písku, tulíce se k sob pod fí-

kovou haluzí jako dva slavíci. Tak odcliázel vždy mladík od dívky s duší

plnou blankytu , .

Anetta pstovala se zvláštní zálibou malbu akvarel, jíž piuila

se v ústav. Za slunných letních dn konala pravidelné procházky v okolí

a i)inášívala si vždy bohatou koist nárt z malebn romantického

pobeží.

Jednoho jitra upoutal její pozornost starý hbitovní kostelík se

špiatou kamennou vížkou, dumající v tichém ústraní moského chobotu.

Nádvoí chrámeku tvoilo pravidelný tverlu-an, vydláždný otelými de-

skami ze starých náhrobk. Po stnách pjaly se haluze obrovského ržo-

vého kee, poseté velikými plnými kvty, které plály tu v sinavém pítmí

zelenélio listí jako ei-vené hvzdy, pikrývajíce soustrastn trhliny starých

zdí chrámových.

Pod vncovím kee rýsovalo se špiaté okénko, za jehož zapráše-

nými olovnými tabulkami bylo lze pozorovati vrásitou tvá staeny,

pedoucí len na veten starodávné ezby.

Dívka posadila se na drnovou laviku poblíž dveí chrámových

a jala se kresliti zajímavé zátiší. Pohížila se v práci svou tak dokonale,

že nepozorovala ani, jak mizí pozvolna stín, jenž halil dosud celé ná-

dvoí, a jak paprsek slunení metá sem stále prudeji žhavé své šípy^.

*) Zoe.
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Tei)rve když dopadl iia nai)jatou bilou blánu papíru a nakreslil

tam silhuettu hlavinky ku práci sklonné — vyrušila se dívka a vzta-

hovala mimodk ruku po vjíi. Nebyl na sedátku. Dívka se ješté roz-

pomínala, kam jej asi uložila, když ozval se tu za ní píjemný mužský

hlas cizího pízvuku.

„Rate laskavé prominouti, sleno — snad náleží Vám tento oli-

vový vjí, jejž zdvihl jsem i)ráv ze zem, vcházeje do dveí. Jsem
šasten, že mohu jím posloužiti práv v okamžiku, kdy jeví se jeho

naléhavá poteba."

Dívka pijala mlky vjí a pohlížela polorozpaité, polozvdavé

na cizince, který zdál se býti pvabným jejím zjevem tak pekvapen,

že ztratil pojednou nit hovoru, hned zprvu tak umle spedenou. Zatím

spoinulo oko dívino se zálibou na mladím muži prostední postavy,

s vlídným, píjemným, a ne zcela pravidelným obliejem. Modré, hluboké

oko, tvoící v koutcích víek jemné kruhovité vrásky ; rty, ostínné knírem

kaštanové barvy, jemné tvoený, ponkud mohutný nos — vše to tvoilo

milý, sympatický celek
,

jejž doploval ušlechtilý zevnjšek cizincv,

elegantní cestovní šat svtlé barvy. Mladý muž pokroil Idiže ku stojanu,

na nmž ležel akvarel. „Jak nžná to práce — a jaká šastná myšlenka

práv toto zátiší ! Piznávám se, že dávno již neupoutalo mne cosi hned

pi prvním pohledu tak bezprostedn jako tento kostelík. Pipadá mi

tu jako ve starém, opuštném hrad, jehož sín zarostly ržovými
úponky. Neschází tu ani arkýová jizbika se starou sudikou; pohle-

dnte jen laskav, sleno, na tu staenu s kostnými brejlemi, jak tam

v okn vrásitá její ruka piln svíjí tajemné padeno osudu. A což více,

ani nádherný spanilý zjev pohádkový ..."
„Jsem vám velmi povdéna", perušila jej prudce Anetta, pýíc

se pod slamným klokoukem až po šíji, prsvitavými krajkami pokrytou.

„Oceujete vele pvaby našeho okolí, a — jak pozoruji — nejste tu

domovem."
Jako by se byla ulekla dvrného tónu, jímž vyznla poslední tato

slova, sklopila dívka náhle zrak a sáhla ku stojanu, sbírajíc kreslicí

náiní. „Jest již píliš sluneno — musím perušiti práci," pravila pi
tom pološeptem. Cizinec pohlížel toužebným zrakem na ržové i)rstíky,

sbalující drsný papír, a když chystala se dívka k odchodu, odhodlal se

k nesmlé otázce: „Sml bych zvdti, kdy bude slena pokraovati

v zajímavé své jiráci? — Poatý akvarel zajímá mne nemálo ..."
Poslední slova dodal zajíkavým již skoro hlasem.

„Pracuji vlete každodenn," odvtila dívka; „ostatn toto kostelní

nádvoí je každému pístupno, i nemohu Vám brániti, abyste sledoval

teba již zítra mé máranice." Po tchto slovech odkvapila s krutým

úsmvem, plným sladké nhy i svrchované hrdosti, nechávajíc mladého

muže rozpait státi u pootevených dveí kostelního dvorku.

IV.

Druhého dne již asn z rána zaskíply mížové dvee villy Abbazie

a jako kepelka osením hopkovala zarosenou ješt travou Anetta. Zabo-

ila do c}'pišové aleje k moským láznikám.
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Brzy na to ozýval se ranním tichem veselý šplýchot vody, promí-

sený zpvem. Anetta, odna v asnatý plovací šat, koupala se v moi,

dovádjíc tam jako zlatá rybka ve vlnách, ranní chladnou brisou lehce

serených. Bílé tílko její záilo úblovým jasem ze zelenavé vodní tn —
ržové prstíky ztrácely se v sypké vrstv drobného písku, z nhož vyr-

staly slizké lodyhy moských as, posetých mušlikami a hvzdicemi

chvjivých polyp. Dívka piplovala až ku hranici koupelny, oznaené

tlustým lanem, když objevil se tu na cest shora nad skalním behem
Pietro. Zahlednuv Anettu, pokynul jí jaksi zasmušile na pozdrav a byl

by šel dále, kdyby ho nebyla dívka sama zastavila slovy: „Kam pak

tak na spch — pro pak mi nenabídneš ani tu krásnou rži, kterou

máš tak okázale pipjatou za kloboukem?" — „Však jich roste dosti

za hbitovní zídkou", odvtil mrzut mladík, sáhl prudce po klobouku

a hodil rži do moe . . . Pak dal se na útk, jako by byl zloin spáchal.

Dívka vylovila rži a vetkla si ji zrosenou a scuchanou do vlhkých kadeí.

U hbitovního kostelíka procházel se zatím již netrpliv mladý

muž, oekávaje, kdy vynoí se z pozadí silnice postava sliné kreslíky.

Neekal dlouho; byla tu již po chvilce Anetta a oba vymnivše spolu

pátelské již pozdravení, vešli do nádvoí, kdež chystala se dívka pokra-

ovat v práci vera zapoaté.

První i)edmt, na nmž utkvlo cizincovo oko, byla rže ve vlasech

díviných.

„Jak zbdována jeta ubohá stolístka! Dovolte, sleno, abych vy-

mnil ji za lepší." Pi tom pokroil mladý muž ke zdi a utrhl tam

z plazivé guirlandy velkou, krvav rudou rži, již s dvorným úklonkem

podával Anett. Ta ucouvla, jakoby vydšena, o krok zpt a s odmítavým

pohybem ruky pravila pološeptem : „Díky, nemohu jí pijati — hbitovní

kvítí nepináší štstí."

Cizinec se zarazil a dodal smutn: „Promite moji nejapnost;

zapomnl jsem docela, kde se nalézáme. Vždy i u nás v echách dí

písloví, že po hbitovním kvítí holívá hlava." — „V Cechách", chopila

se dívka s radostným výkikem slova. „Ach to velmi zajímavé! Vypra-

vujte mi, prosím, nco o pvabné té zemi, o níž jsem za dtských let

tolik slýchala od jistého cizince, který býval u nás hostem."

Poslední slova vyplynula z úst díviných jaksi sklíen a také

cizinec se pi nich zarazil, ba skorém zachvl. Na to pokraoval nut
se do hovoru: „Ano, picházím z ech, z nenávidné té zem, i divím

se vám opravdu, sleno, že jevíte vi ní takovou úast; je to první

pípad na celé mé cest alpskými zemmi."
Hovor cizincv stával se stále živjším a upoutal dívku tak, že

nerozevela ani torbu s kreslicím náiním, nýbrž usednuvši na drnové

sedátko, naslouchala napjat výkladm cizincovým.

Seznámil ji pi tom s i-znými podrobnostmi, sdlil jí v proudu

ei zejména také, že matka jeho obývá rozkošný zámeek v Pošumaví,

on sám že odbyl práv studia na akademii východních jazyk ve Vídni,

odkudž má po krátké dovolené nastoupiti konsulární úad na nkterém
z eckých ostrov a že zavítal sem do Opatie, aby seznal místo, k nmuž
pojí se chmurná událost rodinná. Bližšího a jmenovit též jména svého

mladý muž nesdlil. Dívce ušlo docela pohnutí mladého muže pi dívjší
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její zmínce o cizinci, který býval hostem jejích rodi; proto byla tím

více vzrušena nenadálým jeho sdlením o chmurné události.

Nemohouc déle již pemoci vnitního pohnutí — zdvihla se po

chvilce ze sedátka a porouela se mladému muži, pedstírajíc náhlé

zemdlení a neschopnost k pokraování v akvarelu a tak rozešli se oba

neuspokojeni, jakoby jakýsi mrak, jehož spolený pvod ovšem netušili,

byl zlehka obestel jich mysl.

Za nkolik dnv po tomto setkání objevil se mladý muž ve ville

Abbazii. Starý Calzolajo uvítal jej s obvyklou, chladne nevlídnou tváí,

která i)okryla se výrazem zdšeného ustrnutí, když pedstavil se mu
mladík jakožto Vojtch Smutný, syn bývalého jeho hosta. „Picházím

vyslovit vám velý dík za laskavé ošetení nešastného otce a za péi

vnovanou mu v posledních strastiplnýcli jeho chvílích. Zvdl jsem

teprve po delším pátrání v okolí, že byl to váš rodný krb, kde nalezl

tak vlídného útulku muž osudem tak tžce zkoušený." Slova tato pro-

nesl mladík chvjným hlasem, plným opravdového bolu, a podával bílou,

jemnou svou ruku Calzolajovi, který ve hrozném svém vzrušení sotva

dovedl zamumlati nkolik nesrozumitelných slov.

V tom odhrnula se lehkým šelestem portiéra dveí a na prahu

salonu objevila se — Anetta. Mladý muž, mile pekvapen, vzchopil se

hbit ze kesla a zvolal: „Vy zde, sleno?" — „Má dcera Anetta,

neúnavná druhdy prvodkyn Vašeho otce," vypravil ze sebe Calzolajo

a vzdálil se po tchto slovech, jakoby prchal ped dojmem, jejž zsta-

vilo v mladých duších nenadálé to shledání.

Po delším hovoru, v nmž vymnny rzné podrobnosti, opustil

Vojtch rozradostnn salon Calzolajv — kdež dostalo se mu na roz-

chodu vlídného pozvání k astjší návštv. Od té doby býval Vojtch

u Calzolaj hostem tém každodenním a volný život venkovský, ne-

uznávající tsných pout etikety, dopával mu hojné píležitosti ku stá-

lému styku s Anettou. Procházel se s ní rozlelilým sadem — úastnil

se vyjíždk na svižné bárce, kterou tak dovedn ídil starý Giacomo,

a provázíval dívku i na dalekých umleckých výletech, „na honbách za

akvarely", jak nazývala Anetta žertovn svoji pou za pvodními motivy.

Krátká pestávka nastala jen jednou, když prohodil kdosi v salon

Calzolajov, že mladý Pietro dal se vaditi k dalmatské zemské obran,

odcházející práv na vzbouené bosenské hranice. Sdlení to spsobilo

Anett lítost a zasmušila se nad ním tak, že po nkolik dn nevyšla

ani ze svého pokoje . . .

Vojtcliova dovolená chýlila se ku konci— léto zvolna oprchávalo,

vavínové kee v sad odívaly se již lesklými bobulemi uzrálých plod,

z korun platan ztrácel se lístek po lístku, jako první stíbrný vlas,

jejž vytrhává pelivá ruka ze stárnoucí drahé hlavy: hladina Kvarnera

ztrácela vihled tmavomodrý kovový nádech, povlékajíc se smutným
závojem šedavé mlhy.

Bylo krásné íjnové jitro, když vydala se Anetta s Vojtchem na

vyjíždku dosti vzdálenou, na ostrov Krs, kdež mínila navštívit nkolik
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družek z ústavu. Moe bylo klidné, jako nehybná spousta azuru, vrou-

bená toliko tásnmi bílé pny, kterou vyluzovala z mrtvé hladiny ilá

vesla lodník, as ob as peletl širou vodní plání bludný racek,

tepetaje ve vzduchu rozepjatými ostrými kídly, a za lodí snul se roj

delfín v komickém tanením sdružení.

Lod minula malebné behy Velje, tonoucí u Mališky v bujné ze-

leni, v níž rýsovaly se jako na pohyblivé divadelní opon bílé vísky

a msteka ladných tvar se štíhlými kamennými vížkami a kostelíky

rozsetými po horských svazích.

Po dlouhém a namáhavém veslování objevil se konen úzký chobot

Krsské zátoky, obklopené hi-adbou blošedých rozervaných skal, sklán-

jících ostré boky kolmo do moe. Pozadí zátoky zdálo se býti zdaleka

obrovskou skalní strání, prorvanou ernavými útesy ; — ím více blížila

se však lo ku behu, tím znatelnjšími stávaly se pak zprvu obrysy,

až promnily se zdánlivé útesy rázem ve spoustu bílých kamennýcli

dom, tvoících msto Krs, rozložené pvabn v polokruhu po obou

bezích moského chobotu.

Anetta odebrala se po návštvách a Vojtch bavil se zatím pro-

hlížením útulného msteka, kde jevil se po ulicích a námstích ilý

ruch. Náhodou pibyl práv také Loydový poštovní parník a tu oživlo

rázem celé msteko jako mravenisko, když sáhne z nenadání rušivá

ruka do opuštné jeho kupy.

Návštvy Anettiny se prodloužily — jak dalo se oekávati —
a bylo již siln po poledni, když objevila se dívka celá rozjaena, záíc

dojmem milých upomínek, které jako ohnivé víno vstoupily jí v mkkou
snivou duši.

Pešli nábeží, kde houpaly se plachetní lodice, petížené nákladem,

a zabráni v rozhovor, octli se po chvíli za mstem v tsných ulikách

vinic, ohrazených nízkými zídkami z ledabylo seadných kamen.

V proudu zábavy zavsila se dívka bez zdráhání v nabídnuté jí

rám Vojtchovo a tak došli ruku v ruce až ku behu moskému. V po-

zadí blal se osamlý dvorec se zahrádkou o nkolika kvtinových zá-

honech; nad ním trely šedé, bledozelen zbarvené skály s vinicemi,

krušn vypstnými na kamenitém návrší, po nmž vinula se hadovitá

stezka kamsi do vnit ostrova. V ped roztáela arolesklou plochu

hladina moe
,

posetá drobnými ostrvky s miniaturními strážními

domky.

Mladý párek se zastavil a usedl na balvan pod rozsochatým fíkem.

Dívka opela rozpálené skrán do dlan, kuery lesklých, erných jejích

vlas draly se ržovými prstíky — nožka, obutá v zelený atlasový

stevíek, hrála si nepokojn s trsem rozmariny, vyrstající divoce z roz-

štpeného kamene.

Nastala dlouhá, skoro trapná pomlka, již perušila Anetta opu-

stivši náhle místo, kde usedli, a berouc se v rozmarném poskoku pímo
k moi. Zde okázala rukou smrem k východu a pravila: „Jak jste

šasten, že ubíráte se tam, kde slunce vychází — v tu kolébku svta—
již líbá východ spanilý — jak dí nžná píse." — „Nelze mluviti

o štstí," odtušil teskn Vojtech, „když zárove slunce to shasíná —
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a to snad na vždy." — „Ješté nezašlo a i)ak — pro by nemlo vy-

jíti?" dodala dívka a zapýila se i)i tom jako tmavá rže . . .

Pustý dvorec se zabednnými žalusiemi a starý zubožený fík,

svíjející se nad šedým balvanem, byly jedinými mléelivýrai svdky výjevu,

jenž na to následoval. Jisto jen, že lo, vypluvší brzy na to z Krsské
zátoky, odvážela k Opatii dv šastných lidí, jimž svítil na cestu veliký,

úplikový msíc, který jako obrovský zlatý svícen rozléval po hladin
opojné kouzlo sinomodrých paprsk.

VI.

Rozruch slunného nedlního dopoledne oživil dlouhou hlavní ulici

Volosky. Rybái vyi)rodali koše makrel, jichž zbytky ješt tu i tam se

l)ovalovaly, tpytíce se modrozeleným leskem v bílém prachu silniním,

barkái svili své pestrobarvé lodice mkkým loktm nevrle jindy

moské plán ; vyšoené dívky zamnily tžké vahadlo mdnc za kraj-

kový šáteek a bosí, osmahlí kluci pokuovali si na nárožích. Vše ku-

pilo se ve veselém hovoru kolem zelených vrat vinárny, kde naléval

potmšilý nmecký hostinský bledoervené víno, páchnoucí z daleka

vavínovou tešní.

Smích, zpv, váda a kik splývaly v jediný neladný šum, který-

divn se lišil od temného zvuku varhan, vycházejícího z pootevených

dveí kostela, kde sloužila se velká mše nedlní.

Po chvíli vyhrnul se z kostela zástup, jejž tvoily ponejvíce staré

ženy rybáky, groteskních, vrásitých rys. Nerozptylovaly se jako jindy;

švitoivý jich dav rozdrobil se v menší hlouky a ty obstoupily košatý

oech, vyrastající na kostelním nádvoí.

Brzy zjevila se píina neobvyklého toho úkazu. Silnice rozvlnila

se kotouem prachu, jakoby do ní byla zadula bóra, a hned na to vy-

noily se v bílých oblácích obrysy koáru, taženého párem bystrých

vraník.

„Nevestica," zavznlo ze stedu ženského skupení a jako na povel

rozestavily se rybáky dvojadím kolem kamenného terasu, tvoícího

vchod ku dveím chrámovým.

Zatím otevel dvíka koáru galantní ženich a pomáhal odtud

švarné nevstici. Lehýnký vtík odslonil jí bílý snubný závoj, kmitaje

jím jako vjíem z labutího chmýí kolem lící bezvadné perleové pleti.

Dlouhá jemná brva, osvícená jiskrou tmavožhoucích zrak, klopila

se v stydlivém vzrušení, které vykouzlilo také na tváích jemný pídech

nachu. Vlas erný jako eben, vroubený kvtem kamelie, splýval volným

proudem po tsném atlasovém živtku.

„Krásná, krásná Zorka Opatie!" zaznlo to pitlumeným hlasem

v celém sboru. — „Ovšem krásná, bude-li jen také tak šastna," do-

ložila jizliv stará rybáka, žehnajíc se kižem . . .

Párek snoubenc, provázen toliko starým pánem zachmueného
vzezení, došel zatím ke dveím chrámovým a zmizel tam za tmavo-

ervenou atlasovou oponou. Zatím co knz kladl zlatotkanou štolu na

liliovou ruku krásné nevstíce, rozpedl se ve stínu oechu tento roz-

hovor: „Všimli jste si toho Calzolaja, jak pyšn ubíral se kolem a ni-
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komu ani do oí nepohledl? Jaký to railord!" — „Mj bože, kamž by

se také dlo," pizvukoval druliý hlas. „Však to skalisko za Opatii,

kdyby mlo ústa, mohlo by lecos vypravovat. A je prý to syn toho

forestiéra .... Líto mi jen Zorky; byla to milá dívka .... a nemá

o niem ani tušení."

Z kostela vyšli novomanželé, dvíka koáru piražena chvatem

a jako blesk zmizel povoz v zeleném stromoadí, lemujícím silnici.

Vojtch chystal se k odjezdu na místo svého povolání do Kalamaty

kamž jej mla po nkolika nedlích následovati Anetta. Bylo ujednáno,

že odpluje Vojtch s parníkem Danubio, který odjíždí každého úterka

z pístavu Rjeckého. Tam se ml ješt rozlouiti s tchánem, který

meškal již od verejška ve Rjece za jistými obchodními záležitostmi.

Starý Giacomo usedl již do švarné své pívozní lodice, kterou

pezval ku poct domácí sleny „Zorkou Opatije" ; — zavazadla snesena

na terassu a Vojtch vymnil s pvabnou žínkou poslední polibek, pro-

vázený šelestem sterých povzdech — když tu vrazil z nenadání mezi

louící se skupení sluha Calzolajv celý uícen.

Sotva dechu popadaje vyrazil ze sebe tato slova: „Pán usedl

v Rjece na lo, ubírající se s vysthovalci do Austrálie. Ped odjezdem

odevzdal mi tento list, nakazuje mi dtkliv, abych jej ješt ráno ped
odjezdem mladého pána odevzdal."

Pi tom vyal z píruní torby zapeetný list, adressovaný na

Vojtcha, který jej chvatn roze\el. List obsahoval poznámku: „Vojtchu
Smutnému k vlastním rukoum" a znl takto

:

„Krev otce tvého volá ke mne ze zem, mám býti zloeenu od

té zem, která otevela ústa svá, aby pijala krev otce tvého z ruky

mé. Bliounem budu na zemi i na to pijde, že kdo mne koliv nalezne,

právo míti bude mne zniit." Tak psáno v bibli. inil jsem, se jsem

byl, abych perušil vaše spojení. Pietro penáhleným svým odchodem
skižoval veškeré mé plány. Od té doby byl jsem nešastným; ve Vo-

losském kostelíku kalil se mi zrak — zel jsem na štole knzov, vás

spojující, zcela zeteln krvavé skvrny. Než musilo se tak státi — Co
mohu pro vás uiniti jest, že jdu vám navždy z cesty. Snad požehnání—
teba vyšlo ze rt zloinných — vyváží hroznou kletbu, kterou beru já

samojediný na svá bedra, aby nedostavila se v pokolení píštím. Calzolajo."

Mezi tím co etl Vojtch list — nebohá Anetta uchvácena dojmem
nenadálého sdlení sluhova klesla do tžké mdloby. Když po mnohé
nžné péi manželov zase z mrákot se probrala, byla první slova,

jež hlesla jí zase ze rt: „Dej mi ono psaní!" — „Nemám ho více,"

odtušil mkce Vojtch, „roztrhal jsem je, obávaje se, aby zmatený jeho

obsah nerušil dále tvj klid."

Anetta zprvu s tží se ukonejšila a to jen tak dalece, že nepátrala

více po podrobnostech listu otcova. Pozdji, když byla sama s to pemí-
tati chladnji o náhlém jeho zmizení a uvážila odmítavé, ledov chladné

chování otcovo, jak jevilo se vi ní v posledních letech, vpravila se

konené v osudnou tu píhodu.
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S okamžité cesty Vojtchovy ovšem sešlo a mladí manželé zstali

si po boku. Vojtech stal se zamlklým. Hrozné odhalení, jehož nejasná

tucha díve již jej skliovala, otáslo veškerou jeho bytostí, ba chvílemi

zdálo se, že désné to vidní, které rozervalo Calzolaja pi pohledu

na štolu ve Volosce, vztahuje i po ném ledovou ruku a otravuje mkké,
snivé jeho srdce krpjemi jedu. Než i pes to nevyšlo z úst jeho ani

slvko výitky a celé tajemství listu pochováno v cituplném adru Voj-

tchov jako v hrob.

Manželé opustili Opatii na dobro a usadili se na jednom z etných
arokrásných ostrov eckých. Pvabné snivé kouzlo východu, „té kolébky

svta", jak nazvala jej v rozmarné chvíli Anetta, opáíc okídlené slovo

básníkovo — stalo se skuten kolébkou nového jich blaha, které vy-

kvetlo z rovu nešastných vzpomínek jako trs plamenné rže tam na

hbitvku Opatijském.

Nebeské divadlo.

z knihy k tisku uchystané »Živá sIova«

J^r;^ od Sofie Podlipské.

^y^ alendá ohlašuje divadlo na jevišti nebeském. Mimické to ped-

"^Cjr stavení. Úlohy dobe nastudované, s matematickou jistotou vy-

•') -^ poctné mají msíc, zem a slunce, které však pouze za kuli-

^^' sami úinkovati bude.

i Vedle toho budou oblaka a mlliy bezpochyby improviso-

vati pohyblivé dekorace, ballety, kouzelné a satyrické výjevy,

ale ta ást programu nedá se uriti. Neb posledn jmenované síly jsou

tlupou beze vší discipliny, která nemá pojmu o klassickém umní.

Kalendá nemá moci nad nimi, ani on, ani kdokoli nikdy neví

naped, co ponou a initi budou.

Obecenstvo dostaví se k eenému pedstavení na široširém divadle

povi"chu pozemského.

Na pavlánech a v oknech, na výšinách a volných rovinách shro-

mažují se skupiny zvdavých, vdycbtivých a krásy hltavých pozoro-

vatel. Nedisciplinovaná cliáska oblak uznala tenkráte za dobré pipojiti

se vskutku ku pedstavení a sice effekty nevídanými. Pipravovala se

k tomu asi ti dni a noci zkouškami velkolepými.

Nejprve \7kládala nebeský prostor perletí a vrhala bled zele-

navý odlesk kolem obzoru. Dálka byla naplnna modravým dechem,

jakoby se byl shrnul pel podzimního ovoce na vzdálené stráni mírného

svahu. Prosvitlo-li slunce skrze divuhodné ty clony, zbarvilo vše bledo-

jasn a dodávalo krajin cosi svžího a rajského. Nebe tím nebylo

dokonce zachmueno, jen lehounce zaclonno a barvitost stále pechá-

zela, mnila se a zdálo se, že se jedná o nález nových a nevídaných

barev ve tvorstvu. Pi západu slunce pecházela perle ve zlato a po
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západu byla zas perletí. Msíc vystoupil ua jevišt nebeské a perle

nabývala lesku .sladkého, zasnoubila se s jeho stíbrným osvtlením

a prodchla vzduch jako zvukem nebeské harfy. Msíc velký a záící

plul oblohou a zvítziv nad mlhami, zíral na zemi obliejem jasným,

tak mile povdomým. Každý rys jeho významné tváe bylo rozeznati.

Za ním však v záptí piplulo horstvo lehkých, bledšedých mraen
a hodina, minuta jeho zatmní stínem zemským se blížila. K vli to-

muto dji bylo veškeré diváctvo shromáždno. Dech tajil se každému.

Jaká bude to zlomyslnost, zaste-li rozmarná a neprosena ta tlupa mraen
dlouho oekávané divadlo ! Už táhly pímo ku msíci. Obklopily, po-

kryly jej. Ale on prosvital jich lelikou hmotou a ony utvoily se jako

umlé tkaniny pavuinové kolem nho. Rozestíraly se v osvtlení m-
síném a utkaly kolem nho rámec kouzelných arabesek a postav bled
záících. Házely lehké mížové stíny pes povrch msíce, které hned zas

mizely a pece diváctvo nepokojily a škádlily. Náhle rozmyslily si jinak

postup svého reje. Ustoupily docela od msíce a seadily se kolem nho
v oboru jeho záe ve pravidelném kruhu. V tom samém okamžiku objevil

se tmavý okrouhlý proužek na samém krajíku msíce. Zdálo se, jakoby

byl v ubývání. Velký dj nebeského divadla zaínal. Oblaka ustoupila

ješt dále a srazila se v geometrické tvary kolem msíce, který zstal

jich stedem, když jako v kaleidoskopu se pesmykovaly. Úinkovaly

tak krásn, že by byly zasluhovaly potlesku pozeman. Proužek v msíci
zatím šíil se. Postupoval jako rafije na orloji. Bylo to divadlo nmé,
dj zdlouhavého postupu, ale srdce bušilo pi nm hlasit. Ten klid

tam nahoe ! Ta velkost v obrazech malých na pohled ! Ta nesmírná dál,

ten prostý dj, to vdomí, že jsme vnm zahrnuti my všickni! Ta vy-

hlídka v koniny všehomíra!

Pi vzrstajícím pohnutí myslí vidíme, kterak stín Zem postupuje

na ozáené ploše msíné. Hle, již jest zaokrouhlen. Podoba to koule.

Stín náš vlastní! Te hrouží se do klína msíce, jako vše co kolem

vidíme v mysl nám se noí. Zem ! Drahá, ubohá zem ! Tam nahoe
t vidím tedy celou v obraze tvého stínu. Vidím t na clmli jen, než

ty a msíc dále se pošinete v neúnavném pebíhání. Tak vídá lovk
sebe sama v obraze vzdáleném, hrouží-li se duch jeho v nezkalené svtlo

duch velkých na té nevyzpytované dráze svtem myšlének. Když zatmní
dosáhlo vrchole, shrnula se najednou oblaka jako opona schváln spuštná.

Píštího veera bylo nebe jasné beze mráku, prhledný, istý

ether. Msíc vznášel se v klidu nevyrušeném s leskem jasným. Oko pilo

pvab té noci a duch stápl se v kráse její nevyrovnané. Nad snícím

lesem vznášelo se jako božství. Náhle zatmní ! Stín. Nevím však, bylo-li,

co náhle se zjevilo a náhleji beze stopy zmizelo, v skutku nco a co

to bylo? Snad bylo to jen oka mžiknutí. Avšak nikoli. Nebyl to klam
oka. Netopýr to pelétl kolem okna, zastínil nadpirozeným mihnutím
msíc a nezašustil, byl neslyšitelný, na pohled bez útvaru, zdál se býti

mén než stín, zpsobil zatmní tak rychle pomíjející, že se to mžik-

nutí s niím nedá rovnati. Pomíjející žití moje! Mén než ten neto-

pýí stín. Klidná, prozáená noci! Z lna tvé nmé krásy zachycuji

stín toho stínu a hledím jej zastaviti otázkami lidstva.
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O divadle ían.
Napsal Josef Kuffner.

(Doki)iieni.)

ctempsychosa, sthování duší, náleží mezi pední dog-

mata budhismu. Smrtelníci se rozpadají ve tídy. Jedni

jdou pímo do nebe a to jsou nejctnostnjší, proto

není o nich nikde ei. Druzí jsou mén ctnostní : ti

se po smrti vrací na zem a zažívají tu rozkoše manda-
rin a bohatc. Tetí tída lidí jsou zlí, to jsou ne-

pátelé budhismu a ti ovšem picházejí do pekla. To
se ví, že každý rozumný ían chce náležeti jen do

tídy druhé. Je to theorie zlatého stedu, prostední

ctnosti, která peje bohm, co jim patí, a celkem

rozumná, možná theorie.

Slabé stránky kultu ovšem neušly satyrikm, kteí na scén vy-

stavují mnohé smšnosti, aniž by zrovna ubližovali náboženství.

Takovým budhistickým dramatem je historie písmeny Zin.

Vychází z nho, jak nkteí autorové o Budhové náboženství smýšlejí.

Obrací se tu nkdo na víru, a sice ne lovk obyejný, nýbrž lakomec.

Jmenuje se Liu a je držitelem zastavárny, má tedy pravé emeslo pro

lakomce. Aby bylo znát, jak je špinavý, má první výstup s tlustým,

nacpaným žebrákem budhistou. Lakomec si ho dobírá. Svolává sousedy:

— Pojte se podívat na toho svatého muže ! Vidli jste nkdy
takového tloušt?

Všecko se smje. Ptají se, co váží a ím se živí. Lakomec ho

mí v biše. Ale žebrák je dokonalým budhistou, odolá urážkám a žebrá

znovu.

— Dejte mi najíst a já vám sdlím svoje uení.
— Kde pak máte svoje uení? táže se Liu.

— Pineste papír, inkoust a šttiku.
— Nemám papír. (Stranou.) Jeden list za denár; ten lovk by

mne pivedl na mizinu.

— Xemáte-li papír, a tedy pinesou jen inkoust a šttec. Mohu
vám své uení napsat na dla ruky. Dejte sem ruku, Liu

!

- — Tu je.

Žebrák píše.

— Zde vám sdluji veliké uení Fo-ovo.

Liu se dívá na ruku.

— K smíchu! Vždy je to písmena Žin, která znaí „trplivost".

— Rci, že to poklad, jejž povždy budeš nositi s sebou, zvolá žebrák

a zmizí.

Lakomec vidí, že stal se zázrak. Chce písmenu smazati, ale není

možná. Naopak, eho se dotkne, na všem se písmena ješt otiskne.

Dá se s nkým do naky k vli penzm, uhodí ho a zabije a když

nešastníka pozvednou, vidí Liu na jeho prsou písmenu Žin, která se

10
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otiskla z jeho ruky. Vskutku zázrak ! To uinilo na nj hluboký dojem.

Žebrák se objeví zase, chtje znovu ol)raceti lakomce na víru. Le
Liu (losutl odporuje. Odíká se však svta, uzavírá se do osamlého

domku a ponechává správu majetku své žen. Není však ješt obrácen.

Jeho žena náleží mezi ony, jichž cnost je „obojetná", a dovede užíti

asu, na který se muž její uchýlil do samoty. Dovdv se o tom lako-

mec vzplane hnvem, popadne nž a vrhne se do jejího pokoje. Pode-

zení nebylo bez podstaty ; už zvedá nž, aby bodnul, když v tom spatí

na želízku písmenu Zin. Nž mu vypadl z ruky. Provinilá žena prchá,

urážejíc muže svého posmchem. A nyní zjeví se žebrák ješt jednou

a lakomec pestupuje na jeho víru, opouští své jmní a vstupuje do

kláštera.

Jak vidt, je kus dosti smle myšlen, a je povahy spíš legen-

dické než dramatické. Avšak tendence je patrná a omlouvá i prostedky,

ponkud siln volené. Obrátit lakomce je tžko a bez zázraku by sotva šlo.

Mezi nejoblíbenjší ínské kusy náleží Pi-Pa-Ki aneb historie
loutny; je formou i obsahem vskutku znamenitý i pro náš evropský

vkus. —
Mladá krásná ao a Caj-oug, student, který si už odbyl zkoušky,

se milují. Jsou už párkem, když pijde od císae rozkaz na nové závody

akademické, který všecky literáty svolává do hlavního msta. Také

Caj-Óong šel a dobyl si pedního stupn doktorského. Ale tu se oženil

znovu, pojal za manželku Niéu — a nabyv znamenitého místa, nemže
se odtrhnouti od své slávy. Doma zatím zemeli mu první rodie,

a první žena, pametliva svých povinností, ustihla si vlas a prodala jej,

aby bylo na poheb ; sama také nanáší hlínu na jejich hrob. Pak vezme

loutnu a vydá se do hlavního msta. Cestou zpívá a baví hrou lid.

S Caj-ongem potkala a poznala se ao ve veejné ítárn. Bylo

pláe a výitek trpkých. Mladý muž ctil své rodie a nová jeho žena

je moudrá i skromná. I vrací se Caj-ong s obma ženami nazpt do

rodného kraje a dokoná obady pohební. To je kostra.

Pette si následující nžnou rozmluvu ze XIV. obrazu mezi

dvma manželi. Caj Gong je týrán truchlými vzpomínkami a mladá jeho

žínka, nemajíc tušení le o slastech lásky, naléhá :

Niéu.^ Zaslechla jsem práv loutnu, pane.

Caj-Cong. Ano, ženuško, hraju na loutnu, abych se upokojil.

Niéu. Už dávno mi vypravovali o vašem umní, pane ; vím, že

jste dobrý hudebník. ím to tedy je, že kdykoliv pijdu, abych naslou-

chala vaší he, loutna se náhle odmlí? Byla bych šastna, kdybych

vás mohla dnes poslouchat, nebo také vaše služka se rmoutí. Prosím

vás, pane, zpívejte mi romanci.

Caj-ong. Povztež tedy, kterou byste ráda? Tu, ktei'á zaíná:
„Když z rána bažant vylétne?"

Niéu. Ah! ne! tu ne! není tam ei o lásce.

Caj Cong. Co myslíte! — Dobrá, tedy zazpívám jinou: „Ptáek
Luan, když odlouen od své družky milované."

Niéu. Manžel a manželka patí k sob. Pro chcete svojí loutnou

popisovat rozlouení ?
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Caj-Conr/. Nuže tedy jinou píse. Jak se vám líbí: „Pocity

krásno milenky ao-KiunV"
Niéu. Nac zi)ívat o pomsto, když vkol mír a shoda? Pane,

v tom tichém pkném veeru, vi té arovné vyhlídce, zpívejte mi
píse: „Když boue sosnami zachvje."

Caj-Cong. Tu hraju, je hezká. (Zpívá, provázeje se na loutné.)

Niéu (perušíc jej). Mýlíte se. To je nápv jiné písn : „Když
myslím na návrat k domovu."

Cnj-Cong. Pokejte, zanu znovu.

Niéii.^ Ješt není dobe, pane. To je nápv „opuštná hrdlika".

Caj-Cong. Spletl jsem si oba nápvy.

Niéu. V tom byste se neml másti. Pletete nápvy schválné, pane.

Nemilujete svou služku, nechcete jí zpívat.

Caj Cong. Toho jsem dalek. Nikdy, neumím však zacházeti s tím

nástrojem.

Niéu.^ A pro?
Caj-Cong. Ponvadž jindy, když jsem zpíval, míval jsem vždy

svj starý nástroj. Tohle je nová loutna, nejsem na ni zvyklý.

Niéu.^ Kde tedy máte svoji starou loutnu ?

Caj-Cong. Už dávno jsem ji zahodil.

Niéu.^ A pro ?

Caj-Cong. Ponvadž mám te novou.

Niéu. Dovolte, aby se vás služka vaše ješt otázala. Pro jste

nezstal pi^ své staré loutn, na niž tak dobe hrajete?

Caj-Co7ig, Víte, paní má, že v hloubi srdce nenávidím starou

svoji loutnu ? Ah ! vždy nesmím tuto opustiti ! . .

Niéu. Ješt otázku, pane, prosím. Když nesmíte opustiti novou,

pro zachováváte náklonnost ku staré loutn? — Myslím, že srdce

vaše nejií pítomno.

Caj-y^ong (smutn.) Zlámal jsem starou a nyní, chtje hráti na

nástroji novém, nevyznám se v tom. Matu jen zvuk se zvukem.

Niéu. Ne v tónech, le ve vašem srdci je zmatek. eho vzpomí-

náte s takým pohnutím?

Caj-Cong. eho bych ml vzpomínati?

Niéti. Což já vím? Snad na osobu, již vám nelze spatiti . .

Není to roztomilý, ínský dialog? Jak žensky dotravá, neústupná,

naléhavá a zas, jak bystrozraká, cituplná je ta Niéu! Vkuse je mnoho
- zajímavých episodek, satyricky líena tu státní ínská zkouška a prosto-

duchost kladených otázek je zrovna smšná. Pedseda zkušebné komise

zasluhuje zvláštní zmínky, jeho e ke kandidátm je vzorek humoru.

Rate ísti

:

„Pánové posluchai! Usnesením vrchního dvora Li-Pou byl jsem

ustanoven za vrchního examinátora a ponvadž nová tíletá zkušební

doba zaíná, uložil mi císa pedsedati zkouškám. Já budu rozhodovati

o zásluze každého kandidáta. Bute ujištni, pánové, že náležím do

potu onch hodnostá, již nejsou nepátely žertu a zábavy; nejsem

jako bývali examinátoi dívjší. Pi poslední zkoušce na píklad navr-

žena za pedmt disertace otázka z literatury, druhá byla otázka z mravo-

10*
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vdy, tetí z politiky ; já však navrhuji na miste prvního úkolu, aby

bvl nalezen a uren druhý verš jistého dvouverší; na míst druhé

otázky dám hádanku a za tetí dám zazpívat i)ísniku. Kdo dovede

udolati druhý verš k prvnímu, kdo uhodne hádanku a zazpívá píse,

bude povýšen na stupe oang-Ju-na a pokryt bude slávou ; zlaté kvty

bude nositi na epici a dostane se mu místa v císaském paláci, pi

slavnostní tabuli doktor. Kdo by však slušn nedovedl se prokázati,

tomu zakahána bude tvá inkoustem a holí bude vyhnán ze sálu ven."

Nete se to jako persifláže ne nejbližší pomry? Nepipadá vám

výsmch pana státního komisae, u výra! njak i pro naše pomry
choulostivý. Drama má tedy i svá rozmarná místa a vlastn netane

autoru na mysli nic jiného, než aby neustále zabavoval diváka. Nejjedno-

dušší dramatický zákon!

Hlavní žíla kominosti vzí v karakterech a ínské divadlo má
své excelentn karakterní hry. Za nejlepší jmenují se Lakomec, Horlivec,

Marnotratné dít, Zhýralec, Budhista a j.

„Lakomce" peložil do franiny jistý Stanislas Julien. Vskutku

znamenitá ukázka komické literatury.

V pedehe rozmlouvá chudý literát se svojí ženou. Je odhodlán

odebrati se do hlavního msta k vdeckým závodm, aby nabyl vyšší hod-

nosti a úadu. Žena ukazujíc na dcko, namítá, zda by nebylo lépe,

aby šli všickni. I zahrabou co mají cenného a celá rodina se sthuje.

Na zaátku prvního jednání jsme v nebi. Bh Ling práv vypo-

ítává, jaké má titule a vlastnosti, a vykládá svj rodokmen. Bh, jak

vidt, ponkud ješitný, ale jinak slušný a svdomitý: „božstvo nelze

získati kadidlem a obtmi zlých lidí," praví. A sice to praví s ohledem

na jakéhosi niemu, jménem Ku-Džin, který už po nkolik dní pichází

do chrámu, naíká na živé i mrtvé a obtžuje božstvo svými modlit-

bami. Dnes dojista dostaví se zas.

V skutku, tu ho máte. Jste v chrámu boha Linga. Ku-Džin už

tady byl. Proklíná svj osud, zcela jako Faust

nemaje statku, penz prost

nemám ni jména

atd. zkrátka, bída s nouzí a nezbylo mu nic už na svte, než donášet

zedníkm vodu a hlínu. Ani na kadidlo nemá a obtuje bohm hlinné

kuliky. Kdyby mu pán bh dopál statk, vydržoval by knze, dával

by alnmžnu, stavl pagódy, opravoval mosty a silnice, staral by se

o sirotky, vdovy a starce, inu všemožné by inil. Ale ono se lehko

slíbí, když se žádá a potebuje.

Ling se mu zjeví ve snu. Dí mu, že záleží všecko na bohu štstí,

co on tomu ekne, teba jíti k nmu. Ku-Džin šel, ale špatn pochodil.

Tento bh ví všecko. Vyítá mu, jak špatn nakládal se svými rodii

a jaký je urputník ke bližnímu. V minulém život býval bohat a o chudé

se nestaral. Ku-Džin se omlouvá jak mže a snaží se dáti vysvtlení

rozvzteklenému božstvu; konen po dlouhém rozhovoru, který je protkán

pounými i)rozpvy, plnými moudrých sentencí, smiluje se bh a povolí.

Dobe ovšem neuinil. Nebo krásné sliby jsou chyby od té chvíle, co

se taškái dobe vede.
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Nemyslí než na pkné šaty, skvlé zaízení, na zábavy a hody.

Božstvo zmizí, sen prchne a Ku-Džin procitnuv, nechce viti svému
vidní. eká, nestane-li se skutkem, a jde na stavbu.

Mezi prvním a druhým aktem odbyla se promna. Jsme v bohatém

obydlí a pítomná osoba nám dává vdti , že je Cin jménem a jedna-

telem i)ána toho domu, jenž díve i)omáhal zedníkm a náhle zbohatl,

aniž se ví, jak tento jeho pán by rád ml dítky a uložil proto jemu,

aby mu njakých opatil, koupil.

Promna. Obchodník s vínem otevírá krám ; ohlašuje obecenstvu,

že má sto sud vína, ale v devadesáti z nich že je spíše ocet, než víno.

Pan hostinský baví obecenstvo šprýmy na sebe sama. Celkem je však

hodnjším, nežli se zdá. Svoje hosty sice otravuje, le z lásky boží je

dobroinným k chudin.

Pijde nešastný cestující s ženou a dckem. Je vysílen hladem

a únavou. Je to náš známý literát eu. Vrací se z hlavního msta,
kdež chudák — pi zkouškách propadl. Poklad mu za jeho nepíto-

mnosti vybrali, nemá z eho žíti a jde za svou rodinou. Hostinský jej

ochotn oberstvuje vínem ; nkolik pohár mu nabízí, aby mu božstvo

požehnalo. Také ženy a dcka si všiml dobrotivý vinárník. S díttem
mohl by se udlat obchod. Jestli pak by je rodie prodali? eu se

poradí s ženou, a ponvadž mají bídu, pijmou návrh, akoli dít naíká
a prosí. Ihned zavolán in, jenž dovádí nuzáka se synem ke Ku-Džin-ovi.

Ku-Džin je zrovna sám. Co zbohatl, postavil palácové domy, zaídil

velikou zastavárnu, mouné, olejové a vinné sklady. Tmito rznými
odbory obchodu pitékají do jeho truhlic proudy zlata a stíbra. Na
zemi má obrovský majetek i)olí, na moi lod s bohatým nákladem.

Ubohý druhdy Ku-Džin je dnes milostpánem Ku-Džinem, ped nímž

lidé smekají a se klaní.

Ale pece ani od jediného denáru se nemže odtrhnout; žádal-li

od nho nkdo unci stíbra, jakoby mu žíly ezal. Platí za kapitálního

lakomce. Ale nic na to nedbá.

Pivedou mu tatika se synákem. Dít se mu líbí. Ale pana lite-

ráta, který bduje na své postavení, dá vyhnat. „Odvete mi tu nuzotu,

toho žebráka; nanesl by mi špínu a ervy do domu." eu bduje a je

bit. Jednatel in se ho ujímá, tší ho a odvádí, aby neutržil ješt víc.

Tento jednatel je vbec mudrcem v kuse, on pronáší autorovy náhledy

a glossy o lakot.

Lakomec diktuje svému jednateli smlouvu prodeje; „Smlouvou

zavázán jest eu, literát. Ponvadž se mu nedostává penz ani výživy,

peje sob prodati svého vlastního syna bohatému statkái, jehož jméno

je Ku-Džin a jenž má hodnost juan-waj-skou."

Jednatel Každý ví, že jste bohá a statká; na to dokládati,

rcete prost : juan-waje.

Ku-Dzin. Chceš mne pouovat? Což snad nejsem bohatým statká-

em? Jsem njakou nuzotou? Ano, ano, jen piš, bohatému statkái,

bohatému statkái. A na konec smlouvy pipíšeš, kdyby po uzaveném
obchodu nkterá strana chtla ustoupit, že zaplatí ústupného tisíc uncí

ve stíbe.

Jednatel. Napsáno. Le, vskutku, kolik zaplatíte za dít?
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Ku-Džin. O to nemjte starost. Jsem tak bobat, že by ty peníze

nemohl ani utratit, kterými bych jej mohl zasypat, kdybycli chtl.

Poteboval bych jen malíkem rupnout.

Náš ekatel v dve podepíše smlouvu. Cin pináší ji podepsanou

Ku-Džin-ovi, který se táže, zda literát už odešel.

Jednatel. Avšak — Vy jste mu nezaplatil útraty za výživu.

Ku-Džin. Pozbyl jste rozumu a smyslu? Ten lovk neml ani

rejže, aby mohl uživiti syna; prodal mi jej práv, aby byl živen v mém
dom a pojídal mé rejže. Já ovšem si nedám za živení platit, le jak

by toho mohl požadovati on?

Jednatel. Krásná pomoc! Ten muž nemá jiných prostedk, jak

by se vrátil do své zem.
Ku-Džin. Nejsou-li mu podmínky vhod, vrat mu dít a a mi

zaplatí tisíc uncí odstupného.

Konen dá se lakomec hodným jednatelem uprositi a svolí dáti

jednu unci.

Jednatel. To na posmch.
Ku-Džin. Není dobe pohrdat plátkem stíbra, na kterém je

vyryto slovo pao (vzácnost). Tob zdá se to vydání nepatrným; mn
rozdírá vnitnosti. Ale chci tu ob uiniti, abych se ho zbavil. A
vezme, anebo nechá tak.

Co takovému návrhu ekli rodie, lze uhodnouti.

Vlastn nelze to uhodnouti. Žena zvolá: „Jakže! unce stíbra.

Za tu cenu nekoupíte ani kluka z hlíny!"

Znamenitá je odpov lakomcova, když mu tento výrok matky
vyídili.

— Ano, ale hlinný kluk nejí rejži a nemá poteb. Ostatn mi

ten lovk prodal svého syna, nemoha jej dále živiti. Já jsem hotov ne-

žádati nieho za to, co mne dít bude státi; ale a se mi nesahá na

mj majetek! A to se mi líbí— obrací se na jednatele— snad jsi mu
ty namluvil takové nároky? Jakými slovy nabídl jsi mu onu unci stíbra?

Jednatel. fi,ekl jsem : Ju-An-Vaj vám dává jednu unci.

Ki-Džin. To se ví: práv proto odmítnul. Dávej pozor a slovo

za slovem sleduj moje naízení : vezmeš tu unci zlata, zvedneš ji vysoko,

hodn vysoko nad hlavu a povíš slavnostn: holá! chudý literáte, Jeho

Osvícenost, milostpán Ku^ ráí tob udliti vzácnou unci stíbra.

Jednatel. Zvedat budu, jak vám libo, ale bude to pece jenom
pouhá unce stíbra. Pane, pane, dejte mu co mu patí a propuste jej

!

Ku-Džin. Dobrá tedy! abych už ml pokoj, chci otevíti svou

pokladnu a darovati mu ješt jednu unci; ale po té už nic, anebo zaplatí

odstui)né . . .

Tu koní tetí akt. Odtud až do tvrtého jednání uplyne dvacet

rok. Pijatému synkovi je te dvacet pt let a starý lakomec churaví,

postonává a dodlává. Pichází podepen o mladého muže:— Ej ! jak jsem nemocen ! (Vzdychne.) Pohíchu ! Jak dlouhý je

den, když lovk trpí ! (Stranou.) Bude tomu pomalu dvacet let, co jsem
tohohle trubce koupil. Za sebe nevydám ani denáru, ani pldenáru;
ale on hlupák nezná cenu penz. U nho jsou peníze jen prostedkem
na oblékání a na výživu; kdj^ž to má odbyto, neváží si jich víc než
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hláta. Yí-li pak, jaké úzkosti imie trápí, jsoni-li nucen vydati jen dese-

tinu unce?
— Tatínku, nechtól hyste pojísti?

— Což pak nevíš, synu, že jsem nemoc dostal od zlosti? Jednou

mi pišla chu na peenou kachnu i vyjdu si na trh do hospody, znáš

ji. Práv pekli kachnu, tuk jen se z ní škvail. Za záminkou, že ji

koupím, sálinu na ni a nechám na ní všecli \)6t prst, až se celé tukem
napojily. Tak jsem nekoupil nic, vrátil se dom a dal si uvaiti ve

vodé talí rýže. Pi každé lžíci rejže ssál jsem na jednom prstu. Po
tvrté lžíci pepadl mne spánek a usnul jsem na téide lavici. A kdo

nepijde, jako potvora pes, a za mého spaní olíže mi pátý prst. Když
jsem se prohudil a spozoroval krádež, napadla mne taková zlost, že

jsem se rozstonal. Cítím, jak choroby stále i)il)ývá; už jsem jako

mi'tev. Nezbývá, než abych zapomnl trochu na své lakotní a nco
utratil. Synu mj, mel bych laskominy na hrachový závar.

— Obstarám ho tedy asi za sto vinder.

— Za jednu vindru by stailo.

— Za jednu vindru! Nedostal byste ani pl lžiky. A který pak

obchodník by i)o tak málu prodával?

Milady muž místo za jednu koupí za deset vinder hrachové kaše.

Ale oko lakomcovo bdí neustále a nedá se podvésti

:

— Synu mj, práv jsem te videi vytahovat deset vinder a jimi

platit. Jaké to mrhání penéz

!

•— Za peníz, který jsem mu dal, má mi ješt pt vinder vrátit.

— Jestli pak ses ho pozeptal na jméno a na jeho pátele a pí-

znivce, nežlis mu dal takový úvér?
— Na bych se poptával po svém sousedovi, tatínku?

— A jestli se vysthuje a utee s mými penzi, na kom ml
bych pak požadovat svých pt vinder? .... Cítím, že se mj konec

blíží, synu.

— Chci jíti do chrámu, ote, a zapáliti tam kadidlo na záchranu

vaši ; dejte mi penz.

— Nenamáhej se, synu, nezapaluj kadidlo na prodloužení života

mého.
— Už dávno jsem uinil slib a teba mu dostáti.

— Achich! Tys uinil slib. Dám ti jeden denár.

— Bylo by tuze málo.

— Dva ti dám.
— Tuze málo.

— Dám ti tedy ti, ale to bude dost . . . Tot píliš, píliš, i)íliš

mnoho . . . Synu, poslední hodinka má se blíží ; až mne tu více ne-

bude, nezapome na onch pt vinder, které ti zstal hokyná dlužen.

To pece povaha zachovaná až do posledního koneku! Toto zá-

vrené pání je daleko ješt výmluvnjší, nežli známé poslední slovo

Moliérova Harpagona : „moje pokladniko, drahá pokladniko!" Jepikant-

ujší, pekvapnjší.

Starce odnesou a neobjeví se více, je mrtev. Další kus obsahuje

nešastné osudy literáta a jelio choti a konené shledání syna a rodi.
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Na dkaz, že mají íaué také hry „thesové", v nichž se autor

pokouší rozešiti položený úkol, mže sloužiti veselá komedie o dluhu,
který se platí ve svt píštím. Autor pedvádí tu lovka,
který si umínil vykonávati na puntík veškery povinnosti budhismem

pikazované. Je to bohatý lovk, peužník. Má rodinu, ženu, dti,

etné služebnictvo. Má tžký úad, spravovati veliké jmní, statky.

Pestoupí však na budhistickou víru a zaváže se, že bude následovati

vrn její píkazy.

Ale první lánek víry zní: nenávidti bohatství. A on je — pe-

užníkem! Tu vzí spruha komiky v kuse, základní myšlenka, kol níž

se vše hýbe. V jedné roli dv osoby: vící, jenž poslouchá zákony

náboženské, a otec rodiny, manžel, který jde po zákonecli pirozených.

Autor provedl ten rozpor velmi delikátn a do zábavných podrobností.

Stjž zde ješt jedna okrasa ínského divadla. Je to subreta.

Subreta je nevyhnutelným faktorem onch komedií, kde hraje úlohu

láska, a tch je na vzdor ínským názorm spoleenským také na ín-
ském repertoiru dostatek. Subreta je integrující a intrikující ástí

kusu. Ona svádí milence, umožuje styky, pemlouvá zarputilé, dodává

mysli ochablým, je všude a ve všem má ruku. Jakýsi Figaro v sukních,

obratný, zlomyslný, iperný, smavý, žertovný a neobyejn bystrý, jenž

svoje pikle vyvádí tak chyte ... že není pozorovat, až kdy uzrají

a vypuknou. Ona jen pichází a odchází, pobíhá, mluví, zpívá, skládá

verše, schovává se, všude ji vidíte a nikde, jako lasiku. Co uinila V

Co ekla? Nic zvláštního . . . Postrkuje kde kdo váhá: dostali jste

šupku, šeptnuto vám do ucha, nkdo se usmívá, uvádí vás v pokušení.

Myslíte, že to ona? Obrátíte se — a ona pry.

Taková všudybylka je ínská subreta, bez níž se žádná ínská ko-

medie neobejde, jako se stará historická tragedie eská neobešla bez poli-

tisujících soused u džbánku. Generál Ceng-ki-Tong ji porovnává s Me-
fistem ve Faustu, jenž upravuje a chystá pokušení. Jenom tak nezp-
sobná není subreta a také tak tuze nebezpená ne jako Mefisto. ínská
subreta je veselolierním typem, jako mla stará italská veselohra své

typy ^ j^-ko ješt Racinovi a Corneillovi hrdinové a hrdinky mli své

dvrníky a dvrnice. Položíme sem na doklad jednu velmi instruk-

tivní scénu takové subrety z veselohry.

Mladá dáma, v téže veselohe, kterou jsme hned na poátku uvedli,

obírá se krásným tením, zapomíná na svt a mimo knihy nechce o jiném

slyšet. Ale subreta jí napraví hlaviku; aby jí opatila z brusu novou
lekci, svede ji do pvabné, láskyplné noci májové. Záken jako Me-
fisto Fausta uvádí svou velitelku do okolí, které mámí smysly.

Mladý student, zoufalý nad chladností milované dívky, sledoval

výstup obou a na konec dostává se mu dkazu lásky, který je triumfem

subretiným. Výstup je roztomilý.

Siao-Man. Fan-Su, odkud picházíš? ekala jsem na tebe, mla
jsi se mnou probírati se v kniliách.

Fan-Su (stranou). Sleinka má asi jiné starosti, než aby na mne
ekala k vli knihám.
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Siao-Man. Jeiíté jednu kapitolu bych ráda s tebou prošla. Kdy-
koli otevru knihu, vyjasní se mi v srdci. Ncl)ylo by pece šílenstvím,

zanedbávati ženské práce k vli knihám?
Fun-Su. Vám by se je.št chtlo knih ! A pravé procházejíc se

s paní mateí v zahrad za domem, kde jsem chtéla páliti vonné kadidlo,

spozorovala jsem jedno nevýslovn krásné místeko. Nebyla by to ne-

itelnost naproti pvabm jara, kdybychom nešly užiti rozkošného po-

así, jež doba poskytuje? Co záleží na výkladu knih? Pojme se projít

a vyrazit.

Vidíte, jaká jest subreta moudrá, jak výmluvn umí svádt!
Siao-Man. Confucius pravil : „V patnáctém roce byl jsem odevzdán

studiím." Tím vtší povinnost máme my, ve stáí svém, abychom sva-

tého muže následovali.

Fan-Su (stranou). Zdá se, že je do knih zl)lázncna. Jak to skoní ?

Bude nejlépe jí povoliti.

(Zpívá.) Dobrá sleinko, zanedbávejte si ženské práce; vložte se

jen do studia nových knih posvátných a jako Confucius, tikrát za den
se skoumejte!

Siao-Man. „Dnové a msíce prchají, léta neekají!" . . . Pro
pak, Fan-Su, chtla jsi vlastn do zahrady?

Fan-Su. Nemluvme už o krásných místekácli v zadu v zahrad.
Slyšíte ?

Siao-Man. Co mám slyšeti?

Fan-Su (zpívá)- Slyšíte isté a lahodné zvuky ptáka tu-riu-ána?*)

Necítíte vni broskevník, jak po nich ich okívá? Zapomete na chvillíu

na své zamilované uení a pojte se mnou okusit rozkoše procházky.

Necht zde svoji lampu o samot.
Siao-Man. Fan-Su, svolím-li ku procházce s tebou a doví-li se

o tom i)aní Han, co si ponu?
Fan-Su (zpívá). Nyní paní odpoívá na loži; sny, do nichž je

skolébána, nerozprchly se ješí.

Siao-Man. Matka moje ti poruila, abys mi byla družkou pi
tení knih, a ty naopak picházíš mne od uení zrazovat.

Fan-Su. Doví-li se nco paní, eknu, že nejste vinna niím ; vše

vezmu na sebe.

(Zpívá.) Zítra ráno pijde si Fan-Su pro trest sama.

Siao-Man. Ráda bych vdla, pro se ti chce za dm, do za-

hrady.

Fan-Su (zpívá). Nemám zvláštní píiny vás tam zváti. (Mluví.) Ne-

slyšela jste však písloví, že tvi-t hodinky jarní noci stojí za tisíc uncí

stíbra? Všimnte si toho krásného asu, kterýž je zdoben kvítky

a zpvy ptáka inga.

Siao-Man. Je-li tomu tak, podám se tvému naléhání a pjdu
s tebou: le pamatuj, že budeš za mne odpovídat. — Cítím té noci

ponkud svžest jara; pokej jen, co se pevlíknu.— Jdi, doprovo mne!
Fan-Su.^ Jdme spolu! (Odejdou.)

Pé-Mi-Cong (tento líbezný mhidíóek je studentem a tajným ctitelem

sleny Siao-Man, jeho studovna má obratností spisovatelovou okna do zahrady,

*) Ty zvuky jsou dojista lahodnjší, nežli jméno toho ptáka.
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o níž byla svrchu e
;
pedítá verše :) Rumén rubínu pojí se na ní s mkkým

úblem kvtu. Kdož by se neobdivoval cujovým iiérm, jež zdobí hlavu

její vlas, jenž stíní její skrán jako lehký mrak? Jakmile muž byl po-

hnut vábem ženy, vidí ve snu její tvá a plana, tíhne za ní.

Co jsem spatil Siao-Man, která je podobná mladé nesmrtelnici,

mysl má nemže se od ní odvrátit, ani ve spánku; zapomínám požívati

rejže a aje; a paní Han se ani slovem o satku nezmiuje! — Jak

v té pozdní noci msíc se skvje a vzduch je istý ! Co v této studovn
sedím, truchlost mne napadá. Zahraju píse na kytae.*) (Provází se ná-

strojem.) Vzývám t hlasem prosebným: Rozpome se, že více let už

za tebou spju, jako vrný pítel, po jezerech i moích. Zahraju iJÍse,

mladá bohyn ! Ye tvém pasu, panensky útlém a jemném, ve tvé hrudi,

jako hád prohnuté, ve tvém zlatém nitru, ve tvých sedmi strunách,

ryzích jako kišál, vzí mocnost zpvu mého. O nebesa! Kéž uchopil

vánek blahý zvuky mé kytary a donesl je mkce ke sluchu mladé krásky,

která se zdá být uinna z mouky rýžové, smíšené s rumlkou ! O ky-

taro má! Povsím t v pokoji svém, ve tveru poasích roních budu
ti obti pinášet a nikdy neopomenu pozdraviti tebe, ráno i veer, abych

ti osvdil svoji vdnost.

Fan-Su. Sleinko, procházejme se skryt!
Siao-Man. Stež se, Fau-Su, uinit šramot! Držme své opasky,

vroubené cinkavými kameny, a kráejme tiše!

Fan-Su (zpívá). Kameny na opascích nám cinkají, malé nožky

naše jako zlaté nenufary lehce dotýkají se zem. Msíc svítí na hlavy

naše, a my šlapeme po zeleném mechu. Ylhká svžest noci proniká

nám volným šatem. (Mluví). Hle, sleinko, jak ervená to kvítka
;
podo-

bají se hedbávné látce, vyšívané ; hle ty vrby zelené ; z dálky ekl bys,

že to kotoue párj', vznášející se ve vzduchu. Užíváme všech jarních krás.

Siao-Man. Jak unášející rozhled!

Fan-Su (zpívá). Jaro, jež trvá devadesáte duí, vydává nyní veškerý

svj váb. Nyní máme ony dlouhé noci, jež stojí za tisíc uncí stíbra.

(Mluví.) Vizte ty rudé broskevníky a ty vrby zelenavé! (Zpívá.) Kvty
a stromy zdají se usmívati, když se jim blížíme; vánek i svit luny

vzmáhají se nhou; jimi probouzí se ty pestré tpyty, kterým se obdi-

vujeme. V té chvíli lahodné mohl by básník u krásném verši pronášeti

city svojí duše. (Mluví.) To místeko, sleno, je tak arovné, že bych

v té sladké hodince noní chtla prodlíti a skládati verše. Prosím vás,

nesmjte se tomu!

Siao-Man. Jsem na ne dychtivá.

Fa-Su (zpívá). Nižádný pvec, sebe nadanjší, nepopsal by pvab
toho rozkošného pohledu ; dovedný malí nezachytil by tch barev
lesklých. Vizte kvt haj-tangu, jak mu vtík kývá kalíškem polouza-

veuým ; svžest noci proniká nám šatem hedbávným, posetým perlami

;

vonné byliny zasteny jsou lehkou mhou; naše svítilna klidné vrhá
svtlo na modrý háv ten, jenž je obestírá; vrby zachvívají svým hed-

vábem zelenavým a s nho prší perle rosy, jako hvzdný déš, do

") ínská kytara má sedm strun a pkn se na ní hraje, ujišuje jenerál.



o divadle ían. 151

vllikélio jezírka : ekl bys, že sklenné kuliky skrápají úo hladiny kíi-

štálové.

Slena komorná zná výtené vemlouvat do nálady. V její velitelce

zaíná se tajiti dech. Jak by ne : taková noc svatojanská a tak libé

páchnoucí, koenéné ei ! A v tom zazní akordy hudby ! To pan student

ré-Mi-ong, jak prve sliboval, sjiustil ve své studovn na kytaru.

Siao-Man. Fan-Su! Fan-Su! Odkud pieliázejí ty libé zvuky?
Fan-iSu. To asi ten mladý student hraje na kytaru.

Siao-Man. Jakou to píse hraje?

Fan-Su.^ Poslechneme pozorné zde pod oknem!
Pé-Mi-Cong (zpívá). Msíc záí ve svém lesku, noc je istá, vánek

i rosa šíí svžest svou ; le pohíchu ! Krásné dít, které miluji, ne-

objevuje se zrakm mým ; daleko ode mne odi)oívá v osamlé svtnici.

Co hnula srdcem mým, žádný ptáek nedonáší mi poselství od ní. Duše
má se láme bolestí, truchlosti i)ibývá ve mn, ale píse moje nemá
konce. Slzy smáejí moji tvá. Tisíc mil jsem vzdálen od rodného

kraje; bloudím na zdabh, jako list vtrem zmítaný.

Siao-Man. Slova toho mladíka vás dojímají.

Fan-Sií (zpívá). Cítila jsem, jak mi srdce puká. Dojemnost tch
zvuk pomátla by asem duši ; ten mkký hlas probouzí lásku. Jak

pravdiv zná líit muka cit tch! Nezdálo by se, že dotýkaje se své

kytary, chtl líit city vaše, jak opuštna jste a smutná? Nezdálo by

se, že mimo jeho okno dlí dívka, která jako on osamlá se chvje na

svém lžku?
Pé-Mi-Cong (opt zpívá). Osamlý fénix hledá družku milovanou.

Lkavým hlasem zpívá; kde asi jest, aby slyšela ty nžné zvuky?

Fan-Su. Pro nezpívá jinou píse? fZpívá.) Provázeje svým ná-

strojem lkáni fénixe, jejž opustila družka, jakoby dotýkal se našeho

žalu. (Mluví.) Sleijiko, pojme!
Šelma Fan-Su! Te má sleinka jít, te, když zaíná nejlepší.

Siao-Man. Pro tak pospícháš?

Fan-Su (zpívá). Ten pán nezdá se být pánem ádným a upímným.

(Mluví polekána.) Jej! Sleinko, nevidíte picházeti muže?
Siao-Man. Ze které pak strany pichází?

Fan-Su (zpívá). Šumivý bambus chví se jeho krokem ; kvítka hara-

šivé sklánjí hlaviky, barvy zbavené
;

ptáci, usnuvší na vt\ách, zle-

káni ulétají. (Naslouchá.) Dlouho nepokojná jsem naslouchala: neslyším

nikoho ; všude je tak osamlo a ticho.

Ale slen Siao-Man není njak napi'osto do strachu.

Siao-Man. Co se tváíš tak polekanou? Jak by sem mohl pijíti

muž v tento as? Což blázníš?

Fan-Sic ípropukne smíchem). Ha! Ha! Ha!
Siao-Man. Pro se smješ?
Fan-Su (zpívá). Sotva jsem se dala do smíchu a náhlé leknutí

ucpalo mi hlas.

Pé-Mi-Cong dostal konen myšlenku a otvírá dvée

:

— Zdálo se mi, že jsem tu zaslechl nkoho mluviti pod oknem.

Faíi-Stc (zpívá). Aj ! Zaslechla jsem vrznout dvée; zdá se mi, že

nkdo pichází. Hluk, jenž zastihl ucho mé, nkoho mi ohlašuje, jenž
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ve tm se blíží. (MluvíJ Sleinko, pojme! Obávám se, aby nkdo ne-

pišel.

Siao-Man. Poslechnme ješt jednu píse. eho se báti?*

Fan-Su. Na vaši zodpovdnost procházím se té noci po zahrad.

Doví-li se paní matka, nebudu míti omluvy. Mohlo by to spsobit ei.
Paní matka hledí na spsob a je písná v dom. Noc se tmí, vrame
se! Holá! Nkdo je zde!

Siao-Man. Dobrá, tedy se vrame!
Fan-Su (zpívá). Povzte pec, bylo ticho na dvoe, když jste ze

své vonné svtniky vycházela? Spali v dom?
Siao-Man. Kdo by mohl v tu hodinu picházet?

Fan-Su. Což aby to byl ten mladý student, co hrál na kytaru?

Pé-Mi-ong je dobe vychovaný, chytrý mladík a ví, co se patí.

Zakašle trochu.

Siao-Man. On ví, že jsme zde; jak mohl uhodnouti, co nás

sem vedlo?

Fan-Su. Akoliv jsme na lásku ani nepomyslili, bude on myslit,

že nás sem pivedla láska.

Siao-Man. Jakým právem sml by se domýšleti?

Fan-Su. Nepochopí, z jaké jiné píiny byly bychom pišly na-

slouchat jeho romanci. Noc se tmí, vrame se dom.
Siao-Man. Kolik je to hodin?

Fan-Su. Už dávno jsem slyšela první noní. Je už pozd, ne-

zdržujme se už.

Siao-Man. Chceš-li zstat, busi; chceš-li jíti, jdi; já bj'ch ráda

si ješt pokala. eho se báti?

Fan-Su. Máte tedy velikou chu pokat? Já zase chci jít.

Siao-Man. Kam bys te šla?

Fan-Su. Ustoupím ke studni, do stínu hustých strom.

Siao-Man. A pro na tu stranu?

Fan-Su. Schovám se za hrazení studn.

Siao-Man. Dobrá, tedy jdi naped, pjdu za tebou.

Fan-Su (zpívá). Uchylte se do stínu, jejž vrhá kráejíc má postava.

Siao-Man. Fan-Su! ekneš, že jsem té nevidla!

Fan-Su. Svit luny mohl by nás vyzraditi: umírám bázní.

Siao-Man (sama). Tak jsem se jí zbavila. Nyní vezmeme svj

váek a hodíme jej na práh tchto dveí. Až Pé-Mi-ong vyjde ze své

studovny, musí jej zpozorovati. (Vrhne váek.)

Fan-Su (stranou, radostn). Nyní pry!
Ptozumí se, že se milenci našli a že si krásná Siao-Man už na

své knihy pak ani nevzpomnla. Není subreta mistryn? Nedal by mnohý
evropský milenec pl života, aby komorná dám jeho srdce také tak

dobe napovídala?

Ješt jeden zásadný pomr ínské spolenosti jasn obráží se

v ínském dramat: dvouženství. íanu je zákonem dovoleno míti vedle

své právní manželky ješt druhou, milenku. Ve francouzských dramatech

potkáváme se sice s podobným pedmtem, le tam je druliý pomr vždy

tajný a jakmile vyjde na svtlo, bývá katastrofa. ían uvádí zcela na
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oích manželky milenku svou do domu. Je to starý obyej, ale pes
to prý ho íankyrády nevídají. Pokud pvaby jejich staí, vzdorují

manželky témto choutkám svých cho. Konen bývá vše marné. Druhá

žena i)ichází do domácnosti a s ní ovšem rzné scény — látka pro

dramatické spisovatele. Bývají místy delikátní a proto u nich pestaneme.

Kapitál paní Zuzejkové.

Povídka od Boženy Kuntické.

(Dokonení.)

ebudu opakovat žádná z téch dát pán Žampa-

chových. tená musel by je slyšet od nebo

a jen od nho, aby uvil jejich dležitosti a do-

vedl je oceniti tak, jako je cenil sám pan

Žampach. Napsané slovo je mrtvé. Slovo pán
Žampachovo žilo, pesvdovalo, dojímalo, vkrá-

dalo se v duši a ubíjelo všecky puntíkáské
námitky hned v zárodku.

Dkazem toho nejlepším byla paní Zuzej-

ková. Vyslechla jej se zbožným úsmvem a vy-

slechnuvši jej, nemla pro nho žádné pode-

zelé otázky, ani neuritého pohledu, který by

byl zrail pochybnost, soustrast anebo výsmch, zaclonené zdvoilou d-
vrou v jeho nadje.

Stiskla mu jen pevn ruku a roztásla svj snhobílý kapesní

šátek, aby si otela elo a potom — i oi.

„Co bh iní, dobe iní," pravila pak nadmíru vážn. „V jeho

v^li všecko spoívá. Budeme se, pane Žampachu, modlit, aby zaléval

a pstoval, co v panu Emanovi jest dobrého a poctivého."

Touto, slavnostním spsobem pronesenou vtou ukonena jaksi

první kapitola jejich rozmluvy a po malé pestávce zaali kapitolu

druhou, pokud možná ješt zajímavjší a srdenjší.

Tentokráte byl to zase kapitál paní Zuzejkové, jenž ídil smr
jejich myšlenek.

Ovšem, že pan Žampach byl o tisíci zlatých své sousedky zpraven

hned, jakmile poslední kotouek kadidlového dýmu ráno se rozplynul ped
jejím oltáíkem, a že procítil už dkladn všecky blahé dojmy, jaké

následkem jeho sympatie k paní Zuzejkové nutn musely v jeho nitru

povstati pi této zpráv tak radostné a skoro posud neoekávané. Ale

ponvadž nemli dnes ješt asu pohovoit si ádnji o této záležitosti,

použili nyujšílio tétc- a téte co nejlépe mohli.

„Co te hodláte poít, paní Zuzejková?" tázal se mimo jiné pan

Žampach.

„Myslíte s penzi?"
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„Ano, s penzi. Bylo by vná škoda nechat je ležet ladem nezúro-

kované a nevyužitkované. Eadil bych Vám bu nkterou záložnu,

anebo banku —

"

„Ach, co vám napadá, píteli!" zvolala úzkostliv paní Zuzejková

a zapýila se vnitním rozrušením. „Svoje peníze svit cizím rukám

!

Kapitál Bertiin uložit do cizího místa ! Co vám jen napadá ! ? Kekra-

chovala nedávno nejspolehlivjší íirma pod sluncem? Sám jste mi o tom

vypravoval. Z lidí, kteí považovali se ješt den ped tím za boháe,

anebo aspo za mohovité, stali se pojednou žebráci a zoufalci. Cí

vinou? Svou ne, protože oni jen stádali a jen se piiovali. Vinou

cizí a to je do nebe volající. Mohlo by se snadno stát, že bych jed-

noho dne, až bych nejlépe poítala úroky ze svého tisíce, byla pekva-

pena zprávou, že nemám ani krejcaru, Bertika že nemá ddictví, já

že jsem se snažila nadarmo a te na sklonku svého života že mám
poít poznovu. Jsem už jako pára nad hrncem. Tím, že te bych už

tisíc zlat.vch neuložila ani za deset let, i kdyby mn jich milost božská

ješt popála. Ztrácím pam a nechávám se astji ošidit. Ješt vera
pedala jsem hospodyni pana Fialy pt krejcar a bj'la bych ji nechala

odejít, kdyby sama m nebyla na to upozornila. Ale takových pocti\'ých

duší je málo. Ach, to to! Já jsem si nejlepším úedníkem, mj šuplík

nejlepší záložnou. O tom nemže být ani ei."

„Nenutím vás — nenutím," omlouval se nesmle pan Žampach.

„Domýšlel jsem se jen — ne, ne — já jen navrhoval. Máte pravdu.

Zapomnl jsem na tu firmu a není tomu dávno. Kdo pak z tch lidí ví.

že ješt posledními tymi krejcary jste si utrhla od úst trochu toho

piva, na které jste denn zvyklá. Byloby to hrozné. Sedm let se lopotit

a jedním okamžikem nemít nic, pranic, jen trudné vzpomínky a zmaené
nadje. Jste rozšafnjší než já, vždycky rozšafnjší." —

„Ach, o to se nejedná! Jsem už stará, pane Žampachu, a léta

dlají lovka opatrným a úzkostlivým. Vím na píklad, že bych se

nedokala zítejšího dne, samou bázní ped smrtí, kdybych ješt dnes

nezhotovila svou poslední vli a nepojistila svoje jmní Bertice. ím
dív, tím lip. Smrtelní jsme všickni a já nemoliu vdt, kdy pán bh
ke mn vyšle exekutora s kosou, abych mu zapravila da svého života.

Co mohla být díve léta, te mohou býti jen minuty. Jde mi jen

o podpis dvou svdk, pane Žampachu. Jeden vy mn neodepete, ale

o druhý nevím kde se starat. Nerada bych svou závtí uhodila v naší

ulici ua buben. Má steré uši, steré huby a Praha je veliká. Duší

dobrých i zlých je v ní mnoho. Jsem jako kl v poli, nebylo by divu

kdybych se nechala odnést jednou i s krámkem. Však mi rozumíte,

pane Žampachu. Nebudu radji o té vci ani e šíit."

Oba umlkli, pohíženi jsouce v myšlenky. Pan Žampach pocho-

poval, že skuten jde o bod vážný a dležitý. Krom nho neobcovala

paní Zuzejková s nikým na svt, a bylo by zajisté pro ni velice kruté,

aby te najednou musela žádat u lhostejných lidí o službu, která byla

pece velice dvrná a vyžadovala nejestnjší diskrétnosti.

Vkol nich bylo ticho. Slunce schylovalo se k západu a krajina

v tesklivém rozlouení umlkla, ztápjíc se celá v záivý jeho pohled.
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Najednou paní Zuzejková pozvedla oi, vyjasnila elo a zastavila

se, pí^istoupivši tésné ku svému i)rvodíniu. Cely výraz jejího oblieje

byl idný nhy, (lol)roty a lásky. V oích hrálo si nkolik paprsk
zvláštního dojmutí, jež duse její v ne vrhala.

„Hledáme díví do lesa," pravila usmívajíc se vítzn. ,Pan

Eman byl ped pl rokem plnoletý a svdectví jeho je úpln platné.

Vite, že jej ke mn dnes pivedete? Snad vám neodekne — i ba,

neodekne."

Po krajin rozložila se záplava svtla jako blahý, záivý úsmv,
ale krásnjší ješt záe osvítila poctivý oldiej pán Žampacliv. V té

bylo vru ješt více kouzla a dojemnosti. Pan Žampach ndel. Jeho

malá, drobná postavika však pojednou vyrostla, urovnala se a nabyla

jakési ušlechtilé noblessy, která jest výtvorem duševního povznesení.

To už nebyl majitel deštníkáského obchodu, jenž stydl se pi tení

svých inserát. Pan Žampoch žil chvíli blahého sebevdomí, v níž cítil

se povzneseným, i)latným, hrdým. Bylo to pojjrve, co slyšel, že zaslu-

huje jeho syn také dvry !
— Pan Žampach v tu chvíli byl jen

otcem !
!

Mlel dlouho, akoliv na rtech táslo se mu nkolik slov, jež

])aní Zuzejková dobe tušila. Ale pak chopil se ruky její, pitisknul ji

ku svým i)rsm a zašeptal tesoucím se lilasem

:

„Ano — ano — pivedu jej, paní Zuzejková"

První vlnky píjemného vtérku rozeily se vzduchem a jemné

ptaí hlásky vítaly blížící se veer. —
Zase nabídnul pan Žampach své sousedce galantn rám a oba

zvolna ubírali se ku Praze, jež zamlžena jako fáta morgana svými

bánmi a vžemi na obzoru se rýsovala. —
Záv dobré staenky, výtené babiky, úctyhodné matky a ádné

hospodyn znla nadmíru jednoduše, srozumiteln a vyjma písmo, které

spíše hieroglyfm se podobalo, akoliv to byl pouze nejstarodávnjší

švabach, nebylo na ní nic ol)zvláštního.

Psala ji katolika, dvující v posmrtní život duše, psala ji šedesáti-

letá matrona, která pivykla již s resignací myšlence na blízký konec

života. Dle toho byla poslední vle sepsána. Nemám píiny uvádti

zde tuto listinu, tím mén, ponvadž v ní paní Zuzejková své ddice
neodkazovala nic jiného než onch tisíc zlatých, které pi psaní ležely

ped ní na stole v pokladnici, snad aby jí dodaly náležitého nadšení

a odvahy k výkonu tak neobvyklému.

Na konci testamentu byl podepsán ne sice ki'asopisn, ale velmi

pozorn pan Hubert Žampach a fešácky nedbale jeho syn Emanuel
Žampach, který se dostavil k estnému úkolu tomuto bez námitek,

lhostejn, jako dobe zaízený stroj.

y poslední dob byl Eman ješt bledší ve tvái a elo jeho bylo

rozbrázdno, jakoby pod ním zuila myšlenková boue. Usmíval se nucen,
odpovídal úsen. V oích ml tajuplné šero, jaké bývá v nocích, kdy
za šedavými mráky skrývá se msíc v úplku. Na paní Zuzejkovou

díval se klidn a bylo patrno, že mysl jeho není úastná jeho pohledu.
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Akoliv stará pítelkyn jeho otce nechtla jej nikterak mento-

rovat, v ase k tomu nejmén píhodném, pece prohodila dosti mate-
sky, rozhovoivši se o jeho nejbližší budoucnosti:

„Pro byste se nechtl rozhodnout konen k njakému uritému
zamstnání, pane Emane? Vlohy máte a vli jist také."

Žampach junior se usmál, V tom úsmvu, akoliv byl nadmíru

ledabylý, spoívala jeho odpov. Dívaje se chladn ped sebe, odpo-

vdl po drahné chvíli:

„Jsou na svt rozliné pípravy. K buchtikám a rohlíkm netr-

vají však nikdy dlouho."

Paní Zuzejková nebyla nikterak jeho poznámkou uražena, protože

skuten si piznala, že pípravy k zadlávání tsta obmezuje na as
nejkratší. Mimo to byla v takovém duševním pohnutí, že zlomyslnost

Emanovu nepostehla, navzdor tomu, že se za ni i pan Žampach senior

hluboce zardl. Ku konci ješt svila záv Emanovi ku prozkoumání,

není-li v ní píliš mnoho mluvnických a pravopisných chyb, a když

listinu navrátil, piznávaje, že by se dala všelijak zlepšiti, pravila

staenka upímn

:

„Nepsala jsem pro parádu, ale pro úad. Však pan notá tomu
i bez mašliek porozumí"

Tak skonil památný den desátého ervna a za ním ubhlo rychle

ješt nkolik dní ervnových, sluncem zlacených, modrem oblohy vyšo-
ených, hlaholeni ptactva opvaných. —

Není pro mne tžšího úkolu, než líiti jakoukoliv katastrofu.

Pipravuji se k ní dlouho, sleduju ji bedliv a když konen
srovnám ten chaos událostí v plastický celek, vidím, že svedla jsem

vlastn jen jakousi lokálku bez úinku hlubšího, scénu mrtvou a chladnou.

Uznala jsem za vhodné, položiti sem toto skroušené „Já bídná híšnice"

a poprosit již naped o laskavé absolvo tenáovo, nežli pistoupím

k následující ásti svého vypravování.

I v ulice naší udala se jednoho asného rána — nebylo více

než tyi hodiny — katastrofa, která vyburcovala ji skoro celou ze

spánku a vyjma ovšem podagristy, flegmatiky, lichváe a novomanžele,

pivolala veškeré její obj^atelstvo ku krámku paní Zuzejkové.

Ki'ámek byl zotvírán, v nm všecko rozházeno jako po rozhodné

bitv, oltáík pošramocen, šuplík vytažen, olej z lampiky rozlit a upro-

sted krámku stála paní Zuzejková, ctihodnou tvá majíc sinavou, rty

modré, s rukama na prsou skíženýma a s okem kalným, rozšíeným
bolem, leknutím i zdšením.

Tak vypadala paní Zuzejková na rumech svého písného poádku.
Bylo úzko na ni pohlédnout, bolestno ji pozorovat a tžko ji potšit.

V pravé ruce držela pevn jakousi listinu. Byl to její testament —
vysvdení její pilnosti a šetrnosti.

V davu kolem krándíu se kupícím panoval bzukot, hluk, z nhož
obas vydral se výkik, který ten píboj hlav rozeil v nové boulivé
vlny. Stalo se ovšem nco neslýchaného. Jeden šeptal o tom druhému,

vtšina krila rameny, každý vyjiadal zvdav a rozrušen.

Nkteí vnikli až do krámu, aby prozkoumali vše z nejbližší blíz-

kosti. Mezi tmi byl také pan Žampach. Vyšel ve své bílé noní
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epice a bílém grádlovém kabátci a slova nemluv, šermoval jen rukama
kolem sebe, chtje si i)atrn i)rorazit cestu. V oblieji byl zapálený,

lilava jeho jako mohutné kyvadlo poliybovala se na všechny strany

a chvílemi na vypjatém krku se vztyovala, jakoby chtla nad ostatní

vyniknout. Konen prodral se až k paní Zuzcjkové a postavil se u ní

lapaje vzduch, potebný k dležité otázce, která se mu v hrdle dusila.

Ale sotva že paní Zuzejková svého souseda postehla, procitla

rázem ze své ztrnulosti, jakoby postíknuta zázranou, všcoživující vodou
z i)ohádek, a pozvednuvši ob ruce do výše, zvolala zoufale, vší silou

svého hlasu, jenž do této clivile byl v jejích prsou stísnn, bolestí

udušen

:

„Jsem okradena, i)ane Žampachu! Nemám nic, nebudu mít nic!"

Stará paní byla by dozajista klesla, kdyby ji pan Žampach nebyl

zachytil.

„Zavolejte strážníka!" ozývaly se venku rzné hlasy.

„Hledejte po dom, snad je nkde uschován!"

„Jak se sem dostal? Co vzal?"

„Kdo to mohl být?"

„Niema! Aby ho pán bh potrestal!"

„Uhnte se ! Tadyhle leží klobouk — snad ho ztratil, nebo za-

pomnl."
„Ukažte! Dejte ho sem! Ukažte pec!"
erný široký klobouk s mastnou stuhou a opelichanou stechou,

bez podšívky a bez lemovky putoval kolem z ruky do ruky jako vzácná

relikvie.

Také paní Zuzejková se rychle vzpímila, aby si jej prohledla,

což ovšem jest pochopitelné, a i)rávé natahovala po nm ruku, když

zavznl krámkem podivný, chraptivý výkik. Byl to pan Žampach, jenž

tak podivn vykiknul. epika svezla se mu do týla a šedivé, ídké
vlasy proudem valily se na elo. Výraz jeho tváe byl šílený, divoký,

a pohyb, s kterým se chopil klobouku, aby jej bedliv pod svou kami-

zolu ukryl, jevil takové zmatení a takovou úzkost, že dav zvdavc,
v ustrnutí jej obklopující, bezdky se rozstoupil, aby starce projjustil

z úzkého svého kruhu, ehož pan Žampach skuten i)oužil : jako liti-

cemi štván, vybhl na ulici a odtud ku svému krámku. Na ulici nastalo

utišení, v krándvu i)aní Zuzejkové opanoval dusný klid.

Paní Zuzejková zbledla, možno-li, ješt více, nohy se pod ní tásly,

oddychovala tžce i nepravideln, majíc dech njakým hrozným slovem

stížený, a náhle obrátivši se ku svému spustlému oltúíku, vztáhla ruce,

jakoby se vambeické panny Maric zachytiti chtla, a klesla bez vdomí
na kolena.

Touž dobou dorazilo sem naléhavé, netrplivé, pólo prosebné a pólo

ustrašené volání: „Emane! Emane!"
Vycházelo z krámku pana Huberta Zampacha. Zavznlo ješt n-

kolikrát, vždy temnji a temnji, jakoby se v dálce ztrácelo, až pak

zaniklo docela, posledn byvši proneseno skoro plativ, hlasem zmo-

ženým a tak smutným, že duší všech zachvlo.

Pak nastalo nkolik výstui) nutných pi takové události, v nichž

hlavní úlohu hrál pivolaný strážník.

11
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U pítomnosti tak veliké autority mluvilo se arci jen šeptem

a opatrn. Strážník vj^ptával se rzných osob na všecky podrobnosti,

mnoho mluvil, mnoho rukama pohyboval, mnoho lál a povykoval a ko-

nen iiistoupil k paní Zuzejkové, posud na podlaze ležící, aby i ji

vyslechl. Hovoil k ní spsobem, který jí ml naznaiti, jak velice jí

zazlívá lehkomyslnost, s jakou si nechala ukrásti takové peníze a která

byla píinou celé této komedie, jež i jeho, strážníka, z píjemného

klidu vyrušila. Považoval patrn i)ani Zuzojkovou jaksi za spoluvinici,

nebo jí nehledl slovem potšit a ukonejšit.

„Co víte vy o tom?" ptal se rázn.

Paní Zuzejková zavrtla mlky hlavou a i to ji stálo velké na-

máhání.

„Krádež spozorovala jste tepxTC te?"
Když staenka posunkem pisvdila, nahnul se pokud možná k ní

a pravil velice vážn a dtkliv

:

„Máte snad nkoho v podezení?"

Po této otázce opela se rázem paní Zuzejková o tesoucí se ruce,

nazvedla se ze zem, upela oi úzkostliv na strážníka, jakoby vypátrati

chtla, z jakých podezelých dvodv se zrodila tato slova, a vypravila

ze rt namodralých a suchých s horeným chvatem:

„Ne— iie, nevím, pane ! Necht to být ! Nežádám nieho víc. Bh
dal, bh vzal •— budiž jméno jeho pochváleno!"

V celé její ei spoívala jakási utajená, vroucí prosba, kterou

snad i neomalený strážník zpozoroval, jelikož se zadíval na ni, jakoby

zkoumal, je-li zdrávo v její hlav. Konen, mrzut svým neúspchem,
vyhrnul se z krámku.

„Rozejdte se!" volal k zástupu, aby pece jakž takž dokázal zde

vážnost svého úadu. „Byl to planý povyk. Ta paní v krámku roz-

dává tisícizlatové almužny. Pípad udám, kde náleží."

Za krátko byla ulika prázdna ; ale v oknech prvního, drahého

poschodí, ve vikýích u pdy, ped krámky i za jejich zasklenými dvemi,

zkrátka všude, kde byl otvor pro oi zvdavostí rozpálené, bylo plno

mrou vrchovatou. V obou krámcích za to, v pekaském i deštníká-

ském, bylo píšern mrtvo a ticho.

Od zajímavého jitra tohoto až do pozdního veera bylo obyvatelstvo

dležit zamstnáno. Všude hovoilo i pemýšlelo se o spáchané krá-

deži a všude budila nejživjší úastenství. Oba krámky byly pedmtem
bedlivého pozorování, ba špehování.

Všichni ovšem byli pesvdeni, že panu Žampachovi nemže býti

tato krádež lhostejná, ponvadž— nu, tžko mluvit o takových vcech—
l^onvadž je nad slunce jasnjší, že jeho syn Eman ne nadarmo zmizel

zárove s tisíci zlatými paní Zuzejkové.

Ovšem tyto kombinace od rozvážnjších, znajících ponkud para-

grafy zákona, bu vbec ani vysloveny nebyly, bu pronášeny jen zticha,

z úst dvujících k uším hodnovrným.
Proto tím vtším pckva])ením pro všechny tyto lidi, kteí sou-

strastn krili rameny nad paní Zuzejkovou, opravujíce ji ke každému
možnému kroku proti i)anu Žampachovi, byla zpráva, že o sedmé hodin
veerní objevila se paní Zuzejková zase ped svým obchodem a že na
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zbledlých, keovité stažených rtech pohrával ji mdlý úsmv, jako listo-

padové slunéko, které se prodírá spoustou šedivých mrak.
Patrn hotovila se nešastná staenka k obvyklé siest po celo-

denním lopocení na lavice ped domem. Vypadala trochu churavá, zá-

dumivá, ponkud zanedbaná v celé své bytosti a první pohled na ni

prozrazoval, že mn(jho trpla, mnoho pemýšlela a žo mnoho spotebo-

vala sil, než se olijevila zde s tímto úsmvem na rtech a tmi nkolika

obláky trudu na pkném ele.

Ale ponvadž nikdo netušil nenahraditelnost její ztráty a ponvadž

nikdo nevdl o jejích illusích a tužbách, o celém jejím snažení, zstala

hrdiiniost, s kterou se tak záhy hledla s osudem svým spátelit, ne-

ocenna neb alespo nedocenna.

Paní Zuzejková postála okamžik na prahu, jako to inila již po

patnáct rok, a pak sestoupila do ulice, zadržujíc se dnes poprvé rukou

o dvée.
Zmnila se za nkolik hodin hrozn. Krok její stal se šoupavým,

nejistým, elo pod naškrobeným rysem u epce bylo vráskami zbrázdno,

ple jí sežloutla, a paní Zuzejková najednou tak sestarala, tak i)odivne

sestarala, že vyi)adala jako devadesátnice — s nejsmutnjší minulostí,

bez budoucnosti, s pítomností tžkou — a se srdcem v.ypráhlým.

A pece pišla! Pece objevila se zde v uritou dobu jako vera,

jako pedevírem, jako po celých patnácte dlouhých rok. Co asi za-

mýšlela dnes hovoit se svým sousedem? Vzpomínka na Štýrský Hradec

musila jí být kletbou, vzpomínka na verejší den mukou, pohled na

starého pítele neštstím a pak — mohla-liž zamezit, aby nedávná

událost nedostala se do programu jejich rozmluvy a dostane-li se, ne-

bude pi tom trpt ona i on ? Ten promaštný klobouk, jejž ráno pan

Žampach vyrval z rukou zvdavc, byl píliš výmluvným svdkem, kdo

tento do nebe volající hích na paní Zuzejkové spáchal a koho mla
nenávidt, komu zloeit!

Avšak ten nkdo, na nhož bála se pomyslit, Ijyl synem muže,

jehož si vážila a který nikterak i)0sud nemohl si odvyknouti být milu-

jícím otcem, dvujícím a neustále ješt doufajícím. —
Naleznuvši kamennou laviku prázdnou a pátravši chvíli marn na

schdkách sousedního krámu po malé postavice, vn se chvjící

a vn rozpaité, obrátila se })aní Zuzejková zase ku svému obchodu

a uzamknuvši jej na klí, kráela volným, nestejným krokem k deštní-

káskému závodu, v nmž bylo smutno a nehostinno, jakoby smrt v nm
byla práv své orgie slavila.

Nebylo pochyby — paní Zuzejková šla svého souseda vyhledat

a navštívit. Bála se patrn píiny, která ho doma zdržovala, a chtla

mu dokázat, že v úct její neklesl ani o stupe a na pátelství jejím

k nmu že neubylo ani krpje.
Zvolna došoupala se na schdky, vešla do neuzaveného krámu

a rozhlédla se kolem. Pana Žampacha zde nebylo. Jeho živnost, po-

zstávající z nkolika deštník s roztrhaným povlakem, z nkolika slu-

neník s hlkami speráženými nebo s vyrudlou stechou, visících

i ležících kolem, byla spustošena, inila dojem nad míru smutný. Paní

Zuzejková odklidila z cesty nkolik kiklavých cár a spšn zaboila

11*
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k pokojíku, jeiiž s krámem sousedil a který bj-l panu Zampachovi lož-

nicí, jídelnou, salonem, zkrátka práv tak vším, jako kdysi Diogenovi

jeho sud.

Ml v nm postel, starou šatnu, stl, dv židle, nkolik obraz

a pak nkolik iiarádních titrek, jež mu po žen zbyly k opatrování.

Vzduch v pokojíku byl mrtvý a zdál se jako pilepen na všem náadí

i na obílených stnách, tžce a pevn. Okno do pokoje s vyhlídkou na

smetišt bylo uzaveno.

Ani zde nemohla paní Zuzejková nebohého souseda nalézti. U srdce

jí bylo náhle tak neobvykle, jakoby tuhlo v led hroznou ])edtuchou.

„Pane Žampachu! Pane Zampachu!" volala svým jasným, jníjem-

ným hlasem, který neprozrazoval niím, že patí šedesátnici.

A v tom okolním hrobovém tichu ozval se náhle ston, vzlykot

anebo spíše pidušený výkik, který vycházel z kouta za postelí.

„Pane Žampachu, jste zde?" opakovala paní Zuzejková co možná
klidn a nahnula se pes pelest za postel. Její soused tam skuten
byl. Nebylo o tom pochyby, akoli v kotoui, který v kout nepohnuté

ležel, a z nhož nic jiného nebylo zejmo, naž pt prst do týla vraže-

ných, bylo tžko na první pohled rozeznati pana Žampacha.

Na optné zavolání paní Zuzejkové vynoila se nejprve ze závitku

hlava rozcuchaná, vyjevená, klátící se, se rty do krve okousanými,

s pohledem bojácným jako jelena uštvaného, nejistým a zamlženým,

pak se kotou rozvinul, ruce uvolnily a po delším namáhání pozdvihl

se nebohý muž na kolena. Pi tom díval se k zemi, jakoby se stydl

sám za sebe, a sepjal ruce keovit, jakoby prosil o slitování.

„Jste snad nemocen, milý píteli?" tázala se vlídn paní Zuzej-

ková. „Nemohla jsem se Vás dokati; venku je tak píjemno, že by
bylo škoda zanedbati tak pkný veer, a vy zatím churavíte. Bolí vás

nco? Nechcete si ulehnout? Pomohu vám z toho kouta, podejte mi
ruku ! Vypadáte opravdu churav.

"

Obliejem pán Žampachovým šlehl blesk sladkého uspokojení.

Bylo nemožno nevyistí v tu chvíli z jasu jeho ela myšlenku : Snad
neví — netuší —

Ale v tom již zase polekán trhl sebou keovit, a nahnul se

spšn k zemi, dívaje se úkosem na paní Zuzejkovou, jakoby vypátrati

chtl, nepozorovala-li nco podezelého. Pod bílou grádlovou jeho kami-

zolou vyuhoval totiž kus erného, opelichaného klobouku, jejž za

žádnou cenu nesmla zahlédnout a jejž nyní šejdíským spsobem zastr-

koval si hloubji pod rameno, dávaje bedlivý pozor, aby jeho chování

nestalo se nápadným.

Nebohý muž byl skuten politování hoden. Jeho malá postavika
svíjela se jako v keích a tesoucí se pravice zápasila zoufale s klobou-

kem pod kamizolou.

Konen byl neblahý ten svdek úpln zastren a Eman zachrá-

nn — na chvíli zachránn !
—

Nevím urit, spozorovala-li paní Zuzejková výstední úzkostlivos

svého souseda, ale v pívtivém chování jejím nezmnilo se nieho.

Podávajíc mu pes pelest ruku, usmívala se na nho soucitn a hovo-

ila svým obvyklým lahodným spsobem:
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„Bude to nejspíše slabost z pílišného namáhání, vek se nedá

utajit ani umluvit a vy, pane Žampachu, pracujete bez pestání. Zavolám

vám lókae —

"

„Ach ne, nedlejte to, paní Zuzejková!" prosil pan Zarapacli,

namáhaje se vší silou povstati. „Jsem jen slab — ale to pomine. Tak,

tak! Podívejte se, že stojím pevné. Dkuju vám srden. Ale ven —
ven bych asi stží došel."

Ml pravdu pan Žampacli. Stál hrozn nejist na nohou a ten

mdlý lÁsmv sebedvry byl velice nejapným štítem hrdinnosti, s kterou

dokazoval, že stojí pevn a že lékaské pomoci nepotebuje.

Nejlepším pak toho dokladem byla prudká zimnice, která uchvá-

tila jej asi za hodinu po tom, když paní Zuzejková s mateskou šetrností

uložila jej na postel a zastrkujíc do objemného kapsáe klí od svého

obchodu, hotovila se bdíti u ])ítele po celou noc a vbec tak dlouho,

pokud by toho vyžadovala nemoc sousedova.

Pan Žampach se chvl na celém tele, rty jeho byly sevené, oi
zapadlé a dech nestejný, perývaný. K otázkám paní Zuzejkové, má-li za-

volat lékae, vrtl mlky hlavou, úzkostn zahaluje se do své kamizoly.

Byla asi plnoc. V ])okojíku l)ylo ticlio, dusno, tak mrtvo, že se

tajil v lovku dech jako v dítti pi vyi)ravováni pohádek o strašidlech

a arodjnicícli. To slabounké tik tak na malých hodinách s budíkem

zvyšovalo jen hrobový klid vkolní, jako špinav žluté svtélko, kmita-

jící se na lamp s cylindrem uazeným a popraskaným, zdálo se zvyšo-

vati tmu ze všech kout píšern se plížící, po strop i po podlaze,

po stnách, ba i na lžku nemocného tžce spoívající jako smutení

prostradlo.

Paní Zuzejková se modlila a pan Žampach ležel bez pohnutí

a beze slova, takže tžko bylo uhodnouti, spí-li anebo-li je pouze

zahloubán v myšlenky. Zimnice ponkud ulevila, ale za to líce jeho

byly žhavé a elo jako v plamenu. Obas uklouzlo ze rt paní Zuzej-

kové nedosti dobe ztlumené: „Pane Ježíši, útoišt naše, panno Maria,

naše orodovnice!" Zbožná matroua vymáhala zajisté svou protekcí slito-

vání pro souseda v samém stedu nebes. Ruce její byly v klín sepjaté,

oi jasné a vlídné.

Pan Žampach sebou pohnul. Hmatal kostnatou rukou kolem sebe

jako slepec.

„Paní Zuzejková!" zašeptal hlasem mdlým.

„eho pak si pejete, pane Žampachu! Myslela jsem, že spíte.

Je vám lépe? Modlím se u vás."

Nemocný tžce vzdychnul. Bojoval patrn s njakou myšlenkou,

která pevn v duši se mu zakotvila. Oko jeho bylo kalné, ale po

chvílích zaplálo jakoby ozáeno uritým jakýmsi úmyslem. Na ele stál

mu pot, rty ml pootevené a suché.

„Paní Zuzejková!" poal zase po krátkém pomlení.

„Jen mluvte, milý píteli, nenamahá-li Vás to."

„O em pemýšlíte?" tázal se pan Žampach, obraceje hlavu k ní.

„Modlila jsem se po celou tu dobu."

A zase bylo ticho. Bylo však zejmo, že i)an Žampach nebyl

uspokojen.
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„A co — co váš kapitál, paní Zuzejková? Jste tak klidná, jakoby

se vám nebj-lo ani nieho pihodilo. — Prosím vás, podejte mi ruku.

Tak — Ach, ubohá ta pravice! Co se nastádala, co nalopotila! Drahá

paní, jsem velmi nemocen — cítím to teprve te. — Nechci ani pro-

klínat toho lovka, který vás pipravil o váš majetek a Bertiino
ddictví. Ale vy — vy ho jist proklínáte, vite, i^aní Zuzejková?

Proklínáte ho v duši a voláte boha i lidi proti nmu. — Jste poctivá,

dobrá žena — vaše kletba ho jist nemine. — Ach, ach to pálí —
to pálí — zde u srdce."

Pan Žampach zkroutil se na posteli keovit. Na tvái zaleskla

se mu slza.

„Utište se — nemluvte o tom! Bh dal, bh vzal. Xeproklínám

nikoho. Jsem posud dost ilá; uezachovám-li Bertice kapitál, mohu jí

zachovat ješt kapitálek."

„Že neproklínáte, paní Zuzejková? To je od vás hezké. A co —
co myslíte — kdo se odvážil — kdo?"

„Nemyslím už nic, milý píteli. Byla-li to ruka levá, anebo pravá,

co by mi spomohlo, kdybych to vdla?"
„Máte pravdu •— na tom nezáleží. Byla to ruka nepoctivá a to

postauje — Jsem velmi sklíen. Ubohá Bertika ! Celý její život bude

hlasem svdomí tomu lovku. Je ješt malá — ten hlas bude mu
dlouho v uších znít. — Ale je to divné, nemám ani tušení — kdo
by — Máte vy tušení, paní Zuzejková?"

„Ne, nemám a nedychtím po um. Jak jste rozpálený! Podám
vám trochu vody."

Pan Žampach stisknul staence ruku. Dech jeho znl dut a v oích
usídlil se divný ohe. Jevil hrozný nepokoj. Ped zrakem jeho vznášel

se pustý tlum píšer a z pochmurného chaoSu duše prodíralo se pouze

urité vdomí, že ukrývá pod kamizolou vc, kterou paní Zuzejková

nikdy zahlédnout nesmí. Zahynul by hanbou

!

Ve svtnici zavládl pedešlý dusný mír, který utajuje píchod
katastrofy.

„Kolik je hodin?" otázal se posléz nemocný.

„Bude jedna, pane Žampachu."

„Potebujete odpoinku, milá paní, mohla byste jít na lože. Ne-

zasluhuji vaší pée — ne — nezasluhuji —

"

„Jen ležte klidn, mne se nechce spát."

„Ale pece — pece —

"

Úzkost a nepokoj pana Zampacha vzmáhaly se ím dále tím více.

Oko se mu rozšiovalo, na ele vyvstával studený pot, údy tuhly v led.

Náhle chopil se ruky své sousedky prudeji a zvolal vší silou

svého zmoženého hlasu

:

„Odejdte na okamžik, paní Zuzejková, prosím vás pro boha! —
Chtl bych vidt podobiznu vaší vnuky — ach, neodepete mi toho—
je mi tak úzko, ach tak úzko!"

Paní Zuzejková se rychle vzchopila, rovnajíc si tesoucí se rukou
vázanku od epce pod bradou.

„Pinesu vám to dvátko. Nedívala jsem se na ni ješt dnes,

ale visí tam posud pod Vambeickou pannou Marií."
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„rincste — pineste ! A pak — Ach neodcházejte ješté, paní

Zuzojková! Nahnete se trochu ke mne. Vídal jsem vás každodenn po

patnácte rok a te najednou se mi zdá, že vás nepoznávám. — Máte
oi mokré. Zvlhly vám pi vzpomínce na vnuku, na dceru a zet. —
Neproklíiiejte toho lovka, a je to kdokoliv ! Kletha je zlá — tlaí,

usnircuje. Tak, tak Pece se mi zdá, že jste se zmnila mnoho
od rána. — Žaloval bych na boha, ale nesmím, nesmím. Je už pozd.
A jdte tedy, prosím o to. Rád bych toho ervíka vidl —

"

„Jdu, už jdu, jen ležte tiše!"

„Vy jdete opravdu?

Pan Žampach se vzchopil na posteli a vyteštný jeho zrak zkou-

mav si)Oinul na ublcdlé tvái paní Zuzcjkové.

„Jste tak dobrá! Ach podejte mi ješt ruku, i)romluvte na mne!
Jsem jako dít, uvyknul jsem si na vás. Tak, tak! Máte ruku zmozo-

lovatlou. Každý ten mozol volá k nebesm : trestej ! Vím to. — Ale
kdo — jen kdo — Vy nevíte? To je divné. — Oh, to eže a pálí!

Jdte honem, paní Zuzejková — honem, už vás nezdržuju. Dnes byl

pkný veer a my nesedli na lavice. Zýtra sednte si na ni aspo
vy, nebudu-li já moci. Jdte! —•

Jdete už? — Máte pravdu, už je
as ! — Vrate se — já budu ležet pokojn a tiše, bute bez starosti.

Paní Zuzejková!! — Už nic — nic — ekám na vás .
."

Paní Zuzejková vyklouzla po špikách ze dveí, aby vyplnila

žádos nemocného, a pospíchala ku svému obydlí.

Pan Žampach zstal sám. Naslouchal okamžik. Pak posadil se

na posteli a bleskurychle rozhrnul svou noní kamizolu. K jeho nohám
skutálel se opelichaný, široký klobouk, jenž nedávno ješt zakrýval elo
Emanovo.

Pan Žampach chtl jej zvednouti, ale pemožen slabostí, upadl

na podlahu. Obliej ml ztrhaný. Byl vydšen a polekán. Naslouclial

každému šustu. Vzchopiv se poznovu, ploužil se jako píšerný stín ke
kamnm. Skriv se u nich, rozevel dvíka, sáhl po sirníku a po tískách,

jež byly u kamen nahromadny. Udlal ohe. Za chvíli v kamnech
zapraskalo, zablyštl se ohnivý jas. Pan Žampach stril do nich klobouk
a zavel dvíka. —

Pomáhaje si rukama, pólo leza a pólo jda, doplazil se k posteli,

na kterou klesl s pidušeným výkikem.

Z kamen zapáchal oud. Ohe lízal na nkolika stranách nezá-

živnou stravu, až pojednou hltav se do ní pustil.

V té chvíli spoíval už na ele pán Žampachov svatý mír.

V prsou jeho nebylo septu ani stonu.

Paní Zuzejková nalezla jej opravdu tiše a pokojn ležícího. By
mrtev. V pokoji zarážel zápach, jakoby hadry doutnaly, ale v kamnech
nebylo po ohni ani památky. —

Po nkolika letech.

S lety mní se všecko. as boí i tvoí. V ulice, kde hospodaila
paní Zuzejková, zmnilo se také dosti. Pokroila, modernisovala se.

Pibylo tam nkolik žid a s nimi významnjší reklama. Mli své výkladní
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skín, své kiklavé firmy, své omamující inseráty, velkou korespon-

denci, známost s celou Prahou, a následkem tolio všeho stal se život

v ulice hlunjší a velkomštjší. Mimo to uchvátila zbožný její klid

zimnice tak zvaná spolková, která vykouzlila na tch nkolika ošumlých

domech tabulky erveno-bílé s nápisy velice vážného a vlasteneckého

druhu.

Pibyla tam dále trafika, nkolik výep piva, nárožní tabule pro

plakáty a ledacos jiného. Již nebyli tam ani fiakrista ani veejný

posluha, tím mén listonoš vzácnými hosty, nescházel již ani všemohoucí

strážník a pouliní obchodníci ve stínu uliky hledali svj zisk.

V krámku po panu Hubertovi Žampachovi prodával jakýsi Siegfrid

Kohn smíšené zboží a chystal se ohlásiti co nejdíve konkurs. Sousedství

pro paní Zuzejkovou nevaln píjemné.

Ta — ta jediná se nezmnila. Ne, u paní Zuzejkové neml as
moci, ani pokrok ohlasu.

Tentýž poádek, tytéž ošatky, zboží stejn výborné a nefalšované,

oltáík stejn peliv vyšoen a paní Zuzejková — co zmnilo se na

té? Ani epec ani kostkované šaty s nadrhovanými rukávy ani šustící

zástra. Jen obliej tak trochu zmoený, sestárlý, svráskovatlý, s bradou

více se chvjící, se rty více zúženými, s okem ponkud nejasným

a hloubji zapadlým.

Sedávala za pultem stejn dstojn jako díve a pekla, smažila,

zadlávala pro hlouek svých odbratel, kteí stali se osudem povin-

nými jejími kupci, neoekávajíc nikdy nových, nestarajíc se o cizí

a lhostejná jsouc k tm, kteí náhodou v útulný její krámek zabloudili.

Náležela k lidem, kteí na svt mají jediný cíl, jedinou myšlenku,

jedinou touhu, jediný smr živobytí a kteí clivjou se ped jakoukoliv

zmnou jako ped bolestnou ranou, jež poruší jejich mír a samostatnost.

Nu, rozepisovat se již o té vci nebudu. Hodlám brzy skonit
a moje psychologické rozjímání vypadalo by spíše jako úvod než jako

závrek. —
Bylo to zase v ervnu a byla zase nedle. Píšu proto „zase",

ponvadž vzpomínám onoho památného, slavnostního a tak zvlášt

pkného dne, kdy paní Zuzejková dodávala poslední tyi krejcary ku
své tisícovce a kdy odpoledne s panem Žampachem napájela duši a srdce

sladkým nektarem krás pírodních, modrem nebes, vní vzduchu, hymnem,
jenž vanul z hrdélek ptaích. Bylo to krásné, blahé pldne!

Paní Zuzejková etla v modlitbách s tunými literami. Obrátivši

list nalezla poslední svou vli, starostliv nebožtíkem panem Žampachem
a fešácky nedbale jeho synem Emanem podepsanou. Uschovala si ji

patrn na památku, jako mívají v obyeji staí lidé, kteí chabou pam
peliv podporují hmotnými dkazy té neb oné události.

Vešel listonoš. K paní Zuzejkové vcházíval zídka kdy, snad jedin
tenkráte, když pinášel zprávy ze Štýrského Hradce o vývinu Bertiin,
které te už bylo pomalu devt rok.

Tentokráte nebyl to však list ze Štýrska a proto paní Zuzejkovou
nesmírn pekvapil.

Zárove s listem musela podepsat poukázku, kterou jí listonoš

s nelíenou uctivostí podával.



Alfred de Yigny: Láhev v moi. 165

Podepsala ji ponkud zdráhav, nevdouc urité, souvisí-li celá

ta záležitost skuten s její osobou, a když listonoš odešel, pustila se

vážn do tení dopisu, jenž byl švabachem psán, patrn ze zvláštní

pozornosti k ní. Paní Zuzejícová totiž latinskému písmu rozumla as

tolik jako egyptským hicrojílifm.

Dopis ol).sah()val jen následujících nkolik ádek a ])yl datován

z New-Yorku.

Ctná ])aní

!

Posýlám vám peníze, které jsem si trocliu nešetrn u vás vypjil.

Doufám, že jste mi už odpustila. Pomohla jste mým plánm k výsledku

a mým tužbám k jdatnosti. Vede se mi dobe a povede se mi bohdá

ješt lip. Dluh svj zasýlám vám s osmi procentovými úroky, které bhem
tch pti let vzrostly na 400 zl. Obdržíte tudíž 1400 zl., jež vám
s díky vracím.

Pozdravujte otce a bute oba ješt dloulio zdrávi

!

Úctou vám povinný

Emanuel Žampach,

editel strojírny.

Paní Zuzejkové vypadl list z ruky. —
Odpoledne týž den zastavila se na Olšanském libitov v celé své

božíhodové nádhee vystrojena u jednoduchého hrobu s vysokým drnem

a keem vonných rží, s kížem ern nateným, na nmž bylo bíle

napsáno jméno Hubert Žampach a pak „Pokoj jelio jiopeli."

Pokleknuvši u nho, nahnula se hlul)oce k l)ujnému trávníku,

v nmž nkolik chudobek sladce snilo, a zavolala vroucím, srdeným
hlasem

:

„Pane Žampachu, mžete pokojn spát! ]>yl jste dobrým otcem

a máte ádného syna. Jsem ráda, že vám to mohu povdít."

Láhev v moi.
Rada mladému, neznámému básníkovi,

líáse Alfreda de Vigny. Peložil Jar. Vrchlický.

I.

yen sílu, dít, jehož zpv se kloní

pln vzdech, bez jména v mou smutnou tiš,

kde oko mé stínítko v práci cloní

;

hle mrtvé pvce zapomenout již,

co padli bíd v spár a zoufalosti

:

Ty v pamti mj dílo budoucnosti,

hle v sob zapomenout sebe. — Slyš!

II.

Když plavec vidí, že je plenem proudu,

že stžn kol se svislé do vod liíží,
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že v souboji tom propad moe soudu,

že marno vše, že píval juž se blíží,

se valí, drtí vše a halí nocí,

že bez kormidla je a bez pomoci

:

tu v klidu ruce na svých adrech skíží.

III.

Zí vody spousty, mí je a sítá

a zhrdá jimi, teba jimi zícen

ve limoty jamo, jež tu obrovitá

se sklání jak lo jeho v smrti jícen.

Jsou chvíle, kdy se duše podá hmot,
však myslitel, své schýlen ve samot,
na víru poítá, jíž plane znien.

IV.

Je veer juž a mladý kapitán

co mohl inil k zdaru svojich lidí,

však marno, nikde lodí z žádných stran,

noc kolem, skály v hloubi na lo slídí;

on hledá, dumá a pak v odíkání

na toho myslí, jenž v své ruce sklání

hrot pól, rovník s poledníky ídí.

VI.

Jest odhodlán — však teba, zem by mla
po jeho práci památku a sled;

svj denník vezme, v nmž ta plavba celá

;

nad perlu dražší, diamant a kvt
tu mapu vln, již kreslil v tvái smrti,

tu mapu skal, jež lebku jeho zdrtí,

dá v odkaz lidstvu. Sedne, píše hned

:

VI.

„Dnes proud nás rve a my se za ním sinem

k Ohnivé zemi — kol je erný vzduch,

proud k východu se toí. Jist zhynem,

spíš na sever hle opsat lodí kruh

;

zde denník mj, mé studie a práce,

v nm šíek nejzažších jsou konstellace —
a dojde v pístav, chce-li tomu bh!"

VII.

Pak bez hnutí jak onen v mlhách mys,

jenž nad úžinou Magellana ní,

jak skály, pny jejichž vroubí vlys,

kastillskou vlajku nesou smutení.
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on láhev vezme, volí vclini pevnou,

co konil) zatím, zmítán vlnou hnevnou,

jak luák ve vír krouží poslední.

Vin.

v své ruce drží láhev, starou družku,

dla druhou na hru klade zamy.šlen,

zí na vinetu Champagn a stužku,

na žluté hrdlo, na ncmž zbytky pn,

pak námoník si na den vzpomíná,

kdy lodník se sešla družina,

hy vlajce pípitek byl vysloven!

IX.

Lo jeho tenkrát poprv jela v moe;
to svátek, každý v ruce sklenici,

svou odkryl hlavu, v oku plesu zoe,

a hurrá! znlo v odvet bouící,

svit slunce ve úsmvu plachty zlatil,

vzduch rozvlnn ty mužné hlasy vrátil,

ten pozdrav dálné vlasti platící.

X.

Po hurrá všech, snil každý v mlení,

svit štstí šampaského šlehl pnou,

vlast každý zel v tom vína kypní,

kde nechal srdce, duši roztouženou,

ten u krbu zel otce sníti v bolu,

dny poítal u pastýského stolu,

zel vedle sestry — židli opuštnou.

XI.

Zel jiný Paíž, dívku tam, jak stehla

dech vtru každý, nad kompasem bdící

sklo slzou zalívajíc, pod nímž jehla,

chtíc vzdechem pivolat jej milující.

Zel Marseille druhý, ženu, která vstává

a bží k pístavu a šátkem mává —
a necítil proud juž juž stoupající.

XII.

Ó povry vy lásky nevýslovné!

ó septy srdce, jež jak hlasy zníte!

ó bajky klamné, vdy poty skrovné,

pro tolikrát se v zrak vždy navracíte?
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Pro tyto léky v obzor, nadje,

jež klamají nás, snhu peeje,

sn bubliny, plen zmny okamžité?

XIII.

Kde nyní jsou, kde statných onch ti sta?

Kam zavál je proud vtr, kde jich sled?

Harpuna indická se nyní chystá

na cáry šatu jich a tl jich led,

kde dstojník, sekeru po svém boku,

pad stožár petínaje v boue toku.

A deset zbylo jich te ze tí set.

XIV.

Zrak naposled kapitán k pólu zvedá,

zkad neznámá se zhouba valí k nmu,
proud roste nad kolena; ruka, bda!
jen jedna k nebi trí pochmurnému;

lo pod vodou, vše drtí píval dravý, —
tu vrhne láhev do moe a zdraví

noc neznámou, jež kyne. Konec všemu!

XY.

On usmívá se v nadji, ta sklenka

že nese myšlenku a jméno jeho,

zvst uvnit tají slupka její tenká,

zvst o souhvzdích nebe neznámého,

že dovolí bh vln zuivé

lo zdrtit — ne myšlenky záivé,

že pemoh lahví smrt, hnv moe zlého.

XYI.

Te amen ! Nyní pomoziž jí bh

!

Na lodi vírem zachvácena jest,

za vtrem východu zas jiný vzruch

ji chytil, valil dráhou moských cest;

na oceánu dálném láhev kehká,

jí vdkyn jen vánk hra je lehká,

však dojde v pístav nesouc ratolest!

XVII.

Tu proud ji schvátí, tam ji ledy zdrží

a setkávají kol ní bílý háv,

ji velryb stádo stáhne v hlubin strži,

ji ouchá — pak dál jde jejich dav.
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i eká iia léto, jež otevírá

pláš ledový, jímž mrazný pól ji svírá,

íi k rovníku ji žene proud splav.

XVIII.

Tu jednou v tisiné na ticiiém moi,
jež i)Iálo nachem, démanty a zlatem

o závod se sluncem, jež nad ním hoí,

plul velký koráb s hrdým majestátem;

tam láhev zeli, svatou námoníku,
hned vlajka signály zaplála v mžiku

a lunek pro ni vypraven byl s chvatem.

XIX.

Však z dálky duní dla korsárii.

Než uprchnou vám, do nich palte hned

!

A v odvet v dýmu, boui, požáru

ped lupii se lo dá v divý let,

své lunky nazpt vtáhne v nepokoji

jak klokan, když je zlekán o druž svoji,

limí celou parou velký koráb v ped

!

XX.

A láhev opt sama, sama stále

na vlnách zachvívá se jako bod,

se šine proudem, vtry dál a dále,

zíc neznámého mysu mnohý lirot,

ku plavb odsouzena mnohé roky

juž cítí, že jí na šíji a boky

pláš zelený stkal moských travin rod.

XXI.

Tu veer jednou vítr od Floridy

ji ku Francie deštným behm ítí

;

pod skalou rybák skren, otrok bídy,

ji vytáhne v své potrhané síti

i bží k uenci, jí neotvírá,

a prosí, by ek, jaký nápoj svírá

ta láhev erná, tajemn jež svítí.

XXII.

Ký nápoj ptáš se, rybáku? To vda!
To božský nápoj duch vyvolených,

myšlenky poklad, který duše hledá;

ó rybáku, v svých sítích vyhozených
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by zlato všecko ml bys Mexika

neb všecky perly, jež má Afrika,

v, ml bys jen hrs vcí bezecenných

!

XXIII.

Hle, jaká sláva, jaký ples a shon!

O slavné jmcno má dnes národ více,

hmí dlo pemocné i zbožný zvon,

až stechy chví se davy jásajíce,

neb reku vdy víc než bitvy reku

se strojí i)oheb, v jásotu a vdku
jich jméno z ulice zní do ulice.

XXIV.

To vná pam v sláv neztenené,

že lovk pírod sám vyrovná se,

tož v dobru, právu, studni otevené,

tož v umní, jež strží je v svém jase;

co zapomní, hlod a bezpráví

že kalí zde náš pobyt mlhavý?

Xa hrobech slávy strom jen zelená se!

XXV.

To nejkrasší strom zem zaslíbené,

to maják náš; vy, které vede duch,

nuž idujte dále, nech i bou se žene,

myšlenky poklad neste ve vln vzruch

!

Jen zlato petrvá a dojde slávy;

kéž každý z vás jak onen lodník praví:

A dojde v pístav, chce-li tomu bh!

XXVI.

Bh myšlenek, bh velký, síly plný,

na elo hodil jejich sím nám.

O rozlívejme všady krásy vlny,

pak vezmm plod, jak výrost duše tmám,

pln vn samoty a svaté zoe,

jej home do moe, tož v davu moe,
bh v pístav jist dovede jej sám!
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v sídle Mormon.
Ukázka ze spisu »An Engineers Holiday

or Notes from a round trip from long.

OO to O* by Daniel Pidgeon.«*)

Podává L. Hajniš.

Šestaticet hodin, ztráve-

iiýcb v ruUmanové salonním

voze, leží mezi naším od-

jezdem z Denveru a píjezdem

do msta Mormonii nad Sla-

ným jezerem. V Cheyenne

vjíždíme na trat dráhy „Union

Pacific" **) která nedaleko za

tímto mstem pekrouje roz-

hraní vod amerického konti-

nentu ve výši 2400 metr
nad moem a asi 600 metr
nad mstem Cheyenne. Není

to horský hbet, nýbrž široká

planina, k níž vyjíždíme mírným stoupáním, a kdyby tu nebylo tabule

s hlubokomyslným nápisem ^Vrchol Skalních hor", netušili bychom ani,

že nalézáme se na rozvodí velké pevniny. Hory skládají se zde z téže

Salt Lake City s horami Yahsatchskými
a nový chrám mormonský.

*) V Londýn, 1883.

**) Spisovatel v}'jel z Denveru po dráze „Denver and South-park Railroaa",

která u Cheyenne pojí se ku dráze Pacifické. Jak známo, má východní ást

této dráhy (z Omahy do Ogden City) název „Union Pacific", západní pak

„Central Pacitic".
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drobivé žuly jako v Coloradu, a fantastické tvary zvtralých skal hojn

se tu vyskytuji. Všude jsou zízeny krovy proti závjím, ale snhu bývá

tak málo, že vítr jej smete s pahork a dobytek po celou zimu voln

se zde potuluje. Pekroivši vrchol sestupuje dráha zvolna do plání

Laramieských, pokrytýcli nízkými travinami, na nichž pasou se nesetná

stáda skotu. Je-li Wyoming— jak pravil náš pítel hospodá— „podnož

boží pro dobytek", jsou pláne Laramieské zajisté polštáem na této

podnoži. Východní a západní úboí Skalních hor co do rostlinstva jsou

pravými protivami : na východe holé, hndé strán, na západ plodná,

bujná zele. Zve, která v Coloradu iipln schází, je zde hojnost a

z oken vlaku spatili jsme etné antiloi)y a mnoho tetívk. Žula zne-

náhla ustupuje skalám mladším, útvaru nkdy jurského, nkdy kído-

vého, po nichž následují vodorovné vrstvy eocénu, které jsouce mkké,
zvtráním nabývají nejpodivnjších tvar, pipomínajících tvrze a hrady.

Vodorovné zvrstvení dodává tmto skalám vzezení umlého zdiva, kterýž

úkaz jeví se podobn u tak zvaných „mesas" *). Drobení a rozrušení

skal dje se zde jako v povstném „Monument-Parku" u Manitou ji-

sobením vtru, který íií po kraji, mocnými záchvaty odnášeje volnou

prs neb žena ji jako písek v Tilghmannov stroji**) mocn na kehká
úboí skal.

„Echo Canon" jest údolí vyhledané v tchto mkkých vrstvách,

a jeho boky jsou po celé délce pokryty fantastickými tvary, monumen-
tálními a architektonickými, které následkem vodorovného zvrstvení skal

vypadají úpln jako výrobky umlé. Echo Caíion ústí do jiného údolí,

zvaného „Weber Canon", kde jest odkryta celá ada vrstev mezi útvarem

jurským a kamenouhelným. Vrstvy tyto vystupují skoro svisle zpod

ležatých vrstev tetihorních a opírají se o boky horstva AVahsatchského.

Vlak jede nkolik kilometr malebnou a rozmanitou scenerií tchto skal,

naež náhle z tsného caonu***) octne se v oteveném kraji mezi lukami,

které prostírají se patrn na vyschlém dn bývalého jezera. Ujíždje

podle eky Weberu touto rovinou, blíží se vlak velkolepé hradb horské,

která zdánliv zastupuje cestu ece i dráze. Jest to horstvo Wahsatche

(ti : Vázae), jehož velkolepé obrysy a snhem kryté vrcholy ztrácejí se

po obou stranách v nedozírnu. Za tímto horstvem nalézá se Slané je-

zero, do nhož, jak víme, eka Weber ústí, marn však hledíme vy-

zkoumati místo, kde eka prostupuje zdánliv nepetržitým horstvem,

ped námi se rozkládajícím. Pojednou octneme se ped „branou áblovou",
kterou spatíme teprve v posledním okamžiku, a teba uznati, že jméno
„dablovy brány" velmi dobe se hodí pro tento úzký prosmyk v roz-

sedlé rule, skrze njž eka si prorazila cestu. Horskou touto branou

vyjíždíme do roviny, která na první pohled jeví se co dno zaniklého

*) „Mesas" jsou zvtralé skály, vodorovn zvrstvené, které tvoí boky
hlubokých údolí eky Arkansas.

**) Tiljrhmaun vynalezl stroj, kde písek mocným proudem vzduchu žene
se na látku, která má býti vyhlodána. Pokryje-li se ás této látky (na p.
skla) pružnou záštitou urit formy, vyhlodají se jen ásti nepokryté a na
látce objeví se hladký obraz (ve form záštity) na vyhlodané drsné nebo mdlé
pd.

***) Cafion zuai vbec hlubokou rokli, vyrytou v planin.
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vnitrozemského moe, jehož posledním, zvolna vysýchajícím zbytkem je

Slané jezero („the Salt-Lake"). Západní úboí horstva Wahsatchského
skládá se do výše 270 metr nad rovinou ze samých teras, z nichž

každá oznauje pestávku v postupném ubývání vodstva zaniklého moe.
Krajina sama — bývalé dno tohoto moe — vy])adá, jakoby byla oschla

vera; nepokrylo v tomto suchém podnebí ])0SU(1 žádné rostlinstvo

holou i)du jílovou. Dráha jde po této rovin v délce asi 22
'/j kilo-

metr do Ogdenu, kde tra „Union-Pacific" se koní a „Central Pacific"

zaíná. Zde také odbouje dráha do Salt Lake City, kteréž msto leží

as 64 kilometr na jih od velké dráhy transkontinentalní.

„Msto svatých" nepodobá se v niem ostatním mstm americkým.
Hlcdíme-li na n ze vzdálených chlum, pipomíná svým jaksi orientál-

ským vzhledem Canon City, ale v každém jiném ohledu jest to msto-

Brighani Youníí.

rázu docela svého. Leží na úpatí hor pi kraji roviny zdánliv ne-

konené, na níž ve vzdálenosti as 19 kilometr leskne se v slunci hla-

dina Slaného jezera. Rovina jest poblíže hor vzdlána, ale jen málo
kibmetr za mstem poíná pouš, kde nic neroste než divoká šalvj

a velké slunenice. Jednotlivé bílé domy, z nichž každý stojí ve vlastní

zahrad, kmitají se mezi hustým stromovím, mezi nímž objevují se co

rovné áry žlutého prachu ulice^ mstské. Oblý krov velkého tabernakula

a vysoké zdi nového chrámu panují nad mstem, nad nímž klene se

nejkrásnjší modré nebe a vznáší se vzduch nevýslovn istý. Pihlé-

dajíce blíže, shledáváme, že domy „svatých" jsou obklopeny "ovocnými

zahradami a stromovím, jsouce takto skoro úpln ukryty všeteným
zrakm. Jsou skoro vesms stavny z „vepovic" ili nepálených cihel,

a architektonický vkus hledali bychom marn i u dom nejbohatších.

12
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Totéž platí o starém chráme— tak zvaném tabernakulu
; jesti tento chrám

ohyzdné, ovální stavení, pokryté ímsi, co vypadá jako poklop mísy,

urobený ze šindele. Nový chrám, zbudovaný z krásné domácí žuly, je

co do architektonického provedení sotva hoden tesae. Mže se vbec
íci, že Mormoni naprosto nemají vytíbeného vkusu pro architekturu

neb dekoraci. Ulice jsou po obou stranách vroubeny stinnými stromy

bavlníkovými, a v každém rigolu pouliním bublá malý potek isté

vody horské. Pouze krámy vtírají se pozornosti okolojdoucího; jsout

etné, ale také dobe zásobené, isté a — div divoucí : v Americe i la-

ciné. Žádné americké msto — vyjma Filadelfii a Washington — ne-

snese porovnání s mstem Mormon co do istoty; cesty jsou výborné

a jest patrno, že svatí nezanedbávají svých povinností ve správ obce.

Na stráni hor, vysoko nad mstem trní Fort Douglas, malá to pevnost,

zbudovaná vládou Spojených Obcí r. 1873, když bjdi Indiáni vypuzeni

z Bear Creeku. Pedstíraným úelem této stavby byla ochrana proti

vpádm Indián, skuteným úelem bylo však opanování msta svatých.

Když pevnost byla zakládána, vzkázal Young dstojníku posádky, že

nedovoluje usazení vojska na stráni Wahsatche. Na strunou odpov
dstojníkovu následovala výhržka prorokova. Druhá odpov dstoj-

níkova záležela ve tech pumách, které prorazivše krov tabernakula,

uinily všem dalším argumentm na vždy konec.

Joe Smith, zakladatel mormonismu, narodil se ve Vermontu roku

1805 a ml první „zjevení" ve svém osmnáctém roce. t.yry léta po-

zdji dostal se dle vlastního výroku „divem" v držení „kniliy Mormo-
novy" ; kniha ta záležela ve sbírce kovových desek, na nichž vyryty

byly „egyptské" nápisy. Prorok peložil obsah tchto nápis nadpiro-

zenou pomocí, jakou mu poskytly „urim a thumin".

Neteba doložiti, že tato kniha je sbírkou nesmysl, nicmén stala

se základem organisace církve „svatých posledních dn", která založena

r. 1830 ve mst Fayette v státu novoyorkském. Brzo vznikly v jiných

státech církve sesterské, a v Missouri založena vtší kolonie mormonská,
která však ješt téhož roku rozpoutanou luzou byla rozprášena. Uprchlíci

utvoili pak nový sbor mormonský ve mst Clay, odkudž však opt
r. 1836 luzou byli vypuzeni a totéž opakovalo se po dvou letech na

jiném míst. Konen r. 1839 utekli se Mormoni do státu Illinois,

který tenkráte ješt ležel daleko mimo území vzdlané a kde nalezli

pátelského pijetí. Zde tedy zakoupili pdu a vystavivše si msto
Nauvoo tšili se po njakou dobu náboženské svobod. R. 1844 však

byli znova ohroženi luzou, prorok Smith byl uvznn, a než ješt mohl
býti postaven ped soud, obklopen žalá tlupou muž se zaernnými
tváemi, kteí pemohli stráže a zastelili Smitha i bratra jeho Hyrama,
pi emž byl rann též Taylor, nynjší president Mormon, který

zárove se Smithem a Hyramem byl uvznn. Již díve stál Smith asi

padesátkráte ped soudem, byl však pokaždé prohlášen nevinným, a od

poátku do konce stálo proti Smithovi a jeho stoupencm nikoli veejné
právo, nýbrž násilí lidu. Proti vrahm Smitha a Hyrama zavedeno sice

vyšetování, byli však z obžaloby propuštni, a pronásledování Mormon
trvalo dále, až na podzim r. 1845 luza, které šerif kraje Hancocku
marn se opíral, zaala vypalovati domy v Nauvoo. Brzo potom usnesli

íT--/
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se Mormoni na tom, že opustí stát lUinoiský a žádali pouze, aby

nebyli vyrušováni ve svých pípravách ku vysthování. Exodus zaal

v únoru r. 1846, když více než tisíc rodin pekroilo údolí eky Missi-

ssippi na ledu; doufali, že hromadným tímto odchodem zmírní rozkva-

šenost lidu proti tom, kteí nemoliouce nastoupiti cestu v zim ješt ve

mst zstali. Brigham Yoniig, který po smrti Smithov stal se

presidentem mormouským, ídil nyní jich sthování. Založiv prozatímní

msto v Nebrasce a velký vozový tábor v Missouri, vydal se na jae
r. 1847 se 140 druhy na západ, hledaje místo pro trvalé usazení. Asi

stedem léta táboila Youngova eta „vedena zjevením Všemohoucího"

ve velkém údolí Slaného jezera, ale hlavní sbor mormonský dorazil sem

teprve na podzim r. 1848 a byl zastižen zimou ješt u paty horstva

Wahsatchskélio.

Pvodním úmyslem Youngovým l)ylo zajisté, aby dostihl Kalifornie

a usadil obec svatých na mexickém území, *) ale za pobytu Mormon
u Slaného jezera skonena válka ve prospcli Spojených Obcí, Kalifornie

i Utah byly postoupeny Amerikánm, a další postup stal se tedy

zbyteným. Na jae r. 1849 organisována prozatímní vláda s názvem

„státu Deseretského" a položeny tím základy k mormonské moci na

západ. Následujícího roku stalo se Utah výnosem kongresu „territo-

riem" **) a tím zstává podnes, a poet obyvatelstva již dávno je dosti

velký, aby promna ve „stát" byla oprávnna. Vláda Spojených Obcí

odepela však posud prese všecko naléhání Mormon toto povýšení,

chtéjíc podržeti v rukou jmenování guvernéra, jednatele pozemkového***)

a soudc, kdežto by ve „stát" veškerá moc pešla do rukou ryze

mormonské správy domácí. Není pochybnosti, že vláda i nadále bude

hledti udržeti tímto spsobem Mormony ve své moci a chrániti rostoucí

stále poet „pohan" f), až mormonism bu zanikne vlastní prázdnotou

neb propadne zákonm americkým. To tedy historický vývin obce

„svatých posledních dn" od jejího založení Smithem až po usazení

Mormon v Salt Lake City. Toto msto, založené rok po píchodu
Mormon do údolí Slaného jezera, vzrostlo od tch dob na 20.000

obyvatel a stalo se hlavním mstem territoria o 143.000 obyvatelích,

mezi nimiž je pouze 20.000 „pohan".
Než posoudíme theokratickou vládu neb náboženský ráz mormon-

ské obce, pihlédneme k tomu, co obec tato vykonala ve smru hmot-

ného pokroku. Poznáme takto povahu Mormon z výsledk jich innosti.

Mormonští vdcové chlubívají se tím, že jich piinním „rozkvetla

pouš ržemi", že z kraje pustého uinili kraj plodný, a že církev

mormonská vzrstá co do potu len v míe neznámé u jiných obcí

náboženských. Avšak co se nejprve týe úspch hospodáských, musí

každému, kdo pichází z Colorada, býti nápadným rozdíl mezi úpravami

*) Kalifornie pipojena ku Spoj. Obcím r. 1848 mírem v Guadeloupe
Ilidalgo.

**) Spojené Obce skládají se, jak známo, z 30 „stát" s úplnou, a 10

„territorií" s obmezenou samosprávou. Po pekroení jistého potu obyva-
telstva mže kongres povýšiti „territorium" na „stát".

***) Úkolem jeho je ízení postupování pdy pisthovalcm.
f) Jako sebe oznaují Mormoni co „svaté posledních dn" (Latter Day

Saints"), tak jsou jim ostatní lidé „pohany" (Gentiles).

12*
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pro závlahu polí v Coloradu a v Utah. Mormoni zavlažili pouze úzký

pruh zem u paty hor a to prostedky nejjednoduššími, avšak oni

nepodnikli nijakých vtších prací, jimiž dávno mohli zúrodniti hluchou

pouš mezi mstem a Slaným jezerem. V Coloradu, které bylo organi-

sováno o deset let pozdji než Utah, byly nesmírné sumy vydány na

racionální závlahu, tak že bhem posledního desítiletí skoro 800.000

hektar pdy bylo vzdláno, kdežto v Utah v téže dob sotva 400.000

hektar získáno pro pluh. Ješt nápadnjší je rozdíl, srovnáme-li území

Mormon s Kansasem neb Nebraskou, kde — akoliv oba tyto státy

byly osazeny o 4 léta pozdji než Utah — 4,200.000 a 3,600.000

hektar pdy vzdláno v dob od r. 1870 do 1880. Mormonští theokraté

chlubí se svými ržemi poušt, jakoby pouze svatí dovedli vypstovati

raze na stepi; ale za každý kvt, jejž vypstovalo Utah, vypstovány

v Coloradu dva, v Nebrasce vypstováno osm a v Kansasu deset.

A provedeme-li podobné porovnání v rzných jiných smrech^

setkáváme se všude s touže odpovdí. Tak k. p. v Utah, jehož osídlení

stalo se r. 1850, jest 143.000 obyvatel; ale Colorado, osídlené r. 1861,

má 195.000, Nebraska, osídlená r. 1854, 450.000, a Kansas, jehož

osídlení padá do téhož roku, 995.000 duší. Vypoteme-li z ísel tch
roní pírstek ob)^atelstva, shledáme, že, kdežto v Utah pibude ron
4800 duší, Colorado vzroste o 10.000, Nebraska o 28.000 a Kansas

o 39.000 hlav v roce, a to navzdor polygamii mormonské. A kdežto

Utah vystavlo 960 kilometr železnic, bylo zízeno v Coloradu 1920,

v Nebrasce 2560 a v Kansasu 4800 kilometr di'áh. A obracíme-li se

od vcí hmotného pokroku k otázkám pokroku intelektuelního, shledá-

váme, že v Utah obnáší roní vydání za školní vychování pouze devt
desetin dollaru na každého obyvatele, kdežto Colorado a Kansas

vydají k témuž úelu jedenáct desetin a Nebraska jedenadvacet desetin

dollaru na lilavu a rok. *) Zprávy o doprav na trati dráhy „Utah

Central Railroad", která obstarává veškerý vývoz i dovoz Nového Jeru-

salemu, jsou rovnž pouné. Roku 1873 obnášel dovoz 109.000 tun

a vývoz 27.000 tun, kdežto r. 1879 ísla ta klesla na 101.000

a 23.000 tun, vzdor tomu, že ron pibývá dopravy kov, dobývaných

pohanskými horníky.

Den po svém píjezdu, v nedli, navštívili jsme „tabernákl", roz-

sáhlé to a ohyzdné stavení, dosti velké, aby mohlo pojmouti nkolik
tisíc pobožných, jichž však v den naší návštvy nebylo nad patnáct set.

Zvolili jsme místo, odkud jsme celé shromáždní mohli pehlédnouti,

a shledali jsme vzezení Mormon ješt všednjším než jsme oekávali.

Amerického typu mezi nimi nebylo, lid ten spíše pipomínal nejnižší

tídy **) britské a skandinávské, z nichž také vskutku hlavn se skládá.

Bohoslužba podobala se ritu anglických nonkonformist, ale modlitby

a kázání byly neobyejn všední, a prosty doktrín ryze mormonských.

*) Jest tedy roní vydání za úely vyuování na jednoho obyvatele:
v Utah . . . 2.U zl. v Kansas . . . 2.62 zl.

v Coloradu . . 2.62 „ v Nebrasce . . 5 00 „

**) Spisovatel užívá slova daleko ostejšího: „the dregs", což je jen málo
mírnjší než „vyvrhel".
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Zvláštností bylo, že mezi kázáním byly télo i krev Pán podávány

kolem všem pítomným asi na spsob jakéhosi oberstvení.

Dosti zajisté již bylo psáno o theokratické vládé a náboženských

pomrech Nového Jerusalema, jakož i o proroku Mormon, a to sp-

.sobem, dle nliož by se mohlo souditi, že vše to jest jakýmsi divem.

Beze vší pochyby jest to vc zajímavá, že Brigham Young dovedl

v samém stedu amcrickélio kontinentu utvoiti a udržeti stav vcí,

který se naprosto píí ideám našeho pokolení a naší doby ; ale výsledku

toho dosáhl prostedky velmi jednoduchými. Teba pii)ustiti, že Young

byl muž neobyejn ctižádostivý, velký organisátor, obratný v nalézání

vhodných prostedk, sobecký, nesvdomitý a rozený tyran. On psobil

magicky zdánlivou svou srdeností, ba pouhou pítomností svou na

lidi, jež zdál se pesvdovati, a vskutku je prost opanoval, a kteí

ctili jej, jsouce jeho otroky. Teba dále míti na mysli, že od svého

východu z Illinois nebyla obec mormonská více znepokojována v daleké

své vlasti horské, tak že mla dosti asu upevniti se co stát v státu,

než ješt Amerika tušila, že i její poušt stanou se sídlem vzdlanosti.

Z této nerušené volnosti, která Youngovi poskytla píležitost k rozvi-

nutí své moci a vedla jej k netušeným úspclim, vzešla Americe dnešní

otázka mormonská, nepíjemný, ano dle soudu mnoliých i nebezpený

následek nerozumného násilí let 1844-45.

Jest to klam, domníváme-li se, že mnohoženství tvoilo lánek

víry v pvodní nauce Smithem hlásané. Smitli sám ml pouze jednu

ženu a totéž platí o Youngovi ješt nkolik let po usídlení se Mormon
u Slaného jezera. Brigham nebyl „svatým" v nynjším smyslu, a teprve

když se nezvratn upevnil ve svém postavení co prorok bohem nadšený,

neobmezený vlada a vojevdce mormonské obce, odvážil se proldásiti

„zjevení nebeských satk" („Revelation on Celestial Mariage"). Bylo to

roku 1852, když Young poprvé uveejnil listinu nesoucí tento titul, tvrd,

že obsah její byl Smithovi zjeven rok ped jeho smrtí. Smithova vdova

a jeho syn proldásili tvrzení to za lživé, tak velký byl však tou dobou

vliv proroka, že „zjevení" bylo pijato na schzi mormonských vyslanc

a vyslovené v nm zásady staly se základními pravdami mormonské

víry. Mnohoženství nebylo však zprvu lákadlem, jímž vábeni proselyti

do Nového Jerusalema, a nestalo se jím ani po prohlášení „zjevení ne-

beských satk". Young poteboval pracovních sil — jako jich Amerika

dnes vbec potebuje, a aby jich získal, založil missie skoro ve všech

státech evropských, v Austrálii, ano i v Indii a ín. Ob poslední

zem byly brzo zase opuštny, ale za to agitováno tím úsilovnji v Anglii

a ve Skandinávii, odkudž — hlavn z Walesu a Dánska — hrnuli se

stále vysthovalci do hlavního stanu „svatých". Mormonští missionái

mli namíeno jen na tídy nejnižší a tmto zbdovaným robotníkm
znlo evangelium „práce a víry" dosti vábn, když jim Nový Jerusalem

skvlými barvami líen jako zem tekoucí medem a strdí, která jest

otevena a pístupna každému. Taková nauka, podporována poskytnutím

limotné pomoci a nadšen hlásána muži k úelu tomu vybranými pro

svou oddanost k osob proroka, nemohla se minouti s úspchem, a vy-

sthovalci z nejnižších a tedy nejlehkovrnjších tíd ubírali se po tisících

do údolí Slaného jezera. Ruch ten nevycházel z nijakého popudu ná-
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boženského, lidé ti byli jako jiní vysthovalci vedeni prost nadjí na

zlepšení svých pomr. Byli to nejvíce lidé bez krejcaru, kteí ovšem

naprosto nemli prostedk potebných ku vzdlání pdy, na kterou

byli usazeni hned po svém píchodu na daleký západ. Byl to Young,

který nov pibylým opatil vše, eho mli zapotebí bu ku vzdlání

pdy neb ku stavb dom, pojistiv si za to dluh na rozliných used-

lostech. Takto stal se vysthovalec od prvního okamžiku svého usazení

dlužníkem, a ve skutenosti otrokem proroka, jehož mocný karaktér,

podporovaný jistou zdánlivou dobrosrdeností, pojistil mu neobyejný

vliv— zpola strachem, zpola vírou— nad polovzdlauým lidem, v jehož

oích nebyl Young vitelem, nýbrž dobroinnou bytostí s nadpirozenou

mocí, jsoucí ve stálém spojení s Všemohoucím.

Utah stalo se vskutku vezením; neb akoliv neúmoruou prací

mormonský rolník se uživil, zídka kdy se stalo, aby se mu bylo poda-

ilo, zbaviti se svých závazk. Opustiti údolí — kdyby byl chtl —
nemohl bez penz ; a nalézti kupce pro hospodáství není rovnž snadné

v obci ztížené velkými dluhy a zbavené všeho nadbytku vysokými desátky

církevními. Young utužoval pouta tato ješt rozlinými prostedky.

Konání spravedlnosti — dle jména v rukou církve — bylo ve skute-

nosti v rukou Youngových a jako všichni církevní tyranové ml Young
rozsáhlou soustavu tajného špehounství, jímž byl zpraven o všem, co

dlo se teba v poslední domácnosti mormonské. Vládl mimo to neob-

mezené znanou mocí vojenskou a oddanými službami tajemného sboru

tak zvaných „andl mstitel", kteí tajn vykonávali jeho rozkazy.

Hled obmeziti užívám penz, prohlašoval obchod smnný za povinnost

náboženskou. Dolování v sousedních horách zakázal, ano prý vzdlá-

vání pdy jest jedinou prací bohulibou. Ano, pokusil se docela i o zave-

dení jakéhosi nového jazyka mormonského, ímž by byl dorstající

pokolení zbavil možnosti ísti jiná díla než mormonská. Vlastní školy

zakládány nebyly, nýbrž jen jakési opatrovny, kde kniha Mormonova
byla jedinou uebnicí. Kdežto však prorok hledl takto zpsobiti duševní

stagnaci u svého lidu, staral se s druhé strany peliv o to, aby byl

lid ten zamstnán a baven. „Práce a víra" byla heslem stále hlásaným,

ale odpoinek byl uinn píjemným zábavami a dramatickými pedsta-

veními. Divadlo sledovalo v novém Jerusalem co do dležitosti hned

po tabernakulu. Slovem lid pracoval, vil a smál se, ale nemyslil.

Pedstavíme-li si tedy jednak osamlou, lehkovrnou a nevdomou
obec v poutech povry a chudoby, a s druhé strany nadaného, lícomr-

ného a nesvdomitého autokrata, jakým byl Young, jehož železná pst'

odložila sametovou rukavici pouze tenkráte, chtla-li bu oteven
udeiti ve tvá nepítele církve neb tajnou ranou zbaviti se sou-

kromého nebezpeí, nebudeme pekvapeni žádným ze známých úkaz
mormonstva. Co se týe mnohoženství, tu lze íci, že Brigham utvoil

fanatickou obec navzdor této nauce, nikoliv pomocí její, a jeho moc
byla by se snad setkala s ješt menším odporem, kdyby nebyl prohlásil

„zjevení nebeských satk". Neb velká vtšina Mormon nemá pro-

stedk, aby uživila více než jednu ženu, a akoliv prorok zavdil se

snad zavedením mnohoženství knžstvu, které žilo pomrn v blahobytu

z výnosu desátk, a jehož spolupsobení bylo nutným v soustav založené
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hlavn na povée, nebyla moc Youn^ova nad lidem nikterak závislá na

nauce o polygamii. Jeho biskupové a starší, i jeho zámožní obchod-

níci, kteí nepohrdali svtem, beze vší pochybnosti byli docela spoko-

jeni, mohouce hovti svým náruživostem pod pláštíkem náboženství, ale

mormonism co soustava nebyl zavedením mnohoženství sesílen, nýbrž

byl rozhodn seslaben. Neuplynulo ani 20 let od zavedení mnohoženství

a již jevil se povážlivý odpor v táboe Mormon. Mladá dvata prohla-

šovala, že se nevdají za muže, kteí by si hodlali vzíti více žen, a dti
prvního manželstva pohlížely na potomky pozdjších satk jako na

dti nemanželské. Násilí a strach objevily se v obci Mormon, a povstala

krise, jejíž vážnost sám Young dobe znal a jejíhož konce snad tajné

se bál. Po smrti Youngov ustoupila nauka o mnohoženství více do

pozadí, dlužno však piznati, že, vylouí-li se tato nauka, jest velmi

tžko íci, v em vlastn záleží víra raormonská.

Každý se nyní táže: „Jak skoní mormonství?" a mnozí diví se,

pro americké zákonodárství nezakroí a neuiní konec zjevnému skan-

dálu. Vc je však ta, že v dob, když vzdálenému území nynjšího

territoria mormonského nepikládáno žádné dležitosti, vzniklo tam etné
obyvatelstvo, skládající se z nevdomého, bigotního a lehkovrného lidu,

jejž pronásledovati — nech mocí neb zákonem — pokládají Amerikáni

za nemoudré. Duše mormonisrau zanikla smrtí Youngovou, a tlo mor-

monstva je shnilé. Pohanští horníci, jež Young nenávidl a jimž, pokud
k tomu ml moc, pístup do temtoria zamezoval, dobývají dnes za

20.000. dollar *) drahých kov denn v horách "Wahsatchských. Pohanští

obchodníci usadili se pod ochrannými dly Fort Douglasu, aby dodávali

mormonské obci denní poteby. Pohanské asopisy vycházejí v Novém
Jerusalem. Pohanské školy byly založeny. Peníze zaujaly již místo

prosté výmny. Bohatí majitelé dol z Idalio a Montany picházejí, aby

v mormonském mst píjemn ztrávili zimu ; naplujíce hotely a utrá-

cejíce hojn penz, šíí bezdn i nové názoiy. Železnice k dolm
budou co nejdíve zízeny a mormonism pozbude pdy, než svt neb

Mormoni sami se toho nadjí. Tak asi smýšlí prmrný, praktický

Yankee, který klidn a nezvratn ví v evangelium sobectví, a nedovede

si pedstaviti, že by víra plná povr mohla býti mocnjší než dollary.

Amerika je pesvdena, že železnice, asopisy a školy snadn zvítz:

nad mnohoženstvím a knžstvem, a dopouští tedy, „aby vše rostlo spolu

až do žní", které zdi'avý rozum konen i v údolí Slaného jezera slaviti

bude. Kdyby nebylo bývalo nerozumných výtržností r. 1844—45, nebyl

by nikdy hlouek nedsledných sektá nabyl takové dležitosti, aniž

by byl Young dospl k takové moci ve státu; ale lovk — zvlášt

fanatický lovk — je vždycky mnohem moudejší než Stvoitel a opra-

vuje dle svého rozumu cesty Prozetelnosti.

Koupel v husté slané vod jezera je zvláštní zábavou. Plování

jest tu obtížné, nebo paty jsou stále nad povrchem vody ve vzduchu,

ale za to jest možno vznášeti se ve vod v sed v pirozené poloze

a udržeti se takto bez všelikého pohybu. Zvláštní vlak dováží denn
hosty k jezera. Vlak ten, z nhož otvírají se velkolepé pohledy na liorstvo

*) 4-2.500 ve zlat.
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Vahsatchské, dopravuje vždy velké množství svatých — a nkolik híš-

ník — kteí pak ve všemožných vkusných i nevkusných ohlecích

lázeských prohánjí se v prhledné vod jezera, dokud lokomotiva

pronikavým hvizdem nevybízí k návratu.

Strán kolem msta — jako hory Wahsatchské — jsou pokryty

do velké výše etnými terasami, tu zetelnými, onde nejasnými, které

vesms jsou toho dokladem, že velká vnitrozemská jezera, která pokrý-

vala stední Ameriku po skonené dob ledové, vytratila se postupným

odpaováním. Vždy suché podnebí nastalé po dob ledové podnes ješt

pokrauje ve své práci, odpaujíc kapku za kapkou z vod velkého

Slaného jezera, jemuž tím pozvolna ale stále pibývá slanosti. *)

Potud Pidgeon. Jest zajímavé porovnati tento popis s popisem

mormonského hlavního msta, jak jej podal baron Hubner ve svém

spisu „Procházka kolem svta". Hubner navštívil Nový Jerusalem r. 1871,

Pidgeon r. 1880. Líení sekty mormouské a významu proroka Younga

je v obou pípadech stejné — ano místy oba popisy doslovn se sho-

dují (erpali asi oba spisovatelé data historická z téhož pramene).

Pece však líení Pidgeonovo není pouhým opakováním popisu Hubnerova

;

zajímavé jest zejména vyísti z porovnání obou cestopis vliv, jejž mlo
devt let uplynulých od návštvy Hiibnerovy na vývin mormonstva.

Young v té dob zemel; mormonství sice proroka pekalo, ale, jak

ze všeho patrno, pozbylo smrtí jeho hlavní své podpory a jde dnes

zjevnji vstíc svému zaniknutí než r. 1871.

Krom cestopisu Hubnerova **) nemáme, pokud mne známo,

v eské literatue popisu mormonské osady založeného na vlastním ná-

zoru. Pouze struné líení zempisné a nkterá statistická data nalé-

záme v Hellwaldov spisu „Zem a obyvatelé její" a ve statistické

publikaci dra. Jana Palackého o Spojených Obcích severní Ameriky.

Proto domníval jsem se, že popis Pidgeonv nebude pro eské tená-
stvo co doplnk naší literatury o sídle „svatých posledních dn" docela

bez zajímavosti.

*) Amerití geologové naproti tomu mají na základ podrobného pro-
zkoumání zmínných teras nyní za to, že pvodní jezera velmi asto mnila
svou rozsáhlost i svou povahu psobením stídajících se period sucha a vlhka.

Ano, pedpokládají, že pvodní jezero v údolí Nového Jerusalema — jemuž
dah jméno jezera Bonnevillova — již jednou bylo úpln vyschlé, a že ny-
njší Slané jezero objevilo se na vyschlém dn psobením nastalé periody
vtšího vlhka, pi emž zbylé soli se opt rozpustily. (Viz Nature, XXX. 198.)

**) Peklad Malého.
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Když už do bahna jsme

/;il)cdli, odbudeme hned po-

cdnou, co v nm ješt jest

/ajímavého, abychom z nho
1 yclde zase se dostali. Jest

otiž znám ješt jeden stavitel

lybí, jehož hlavním bydlištm

jest bahno, jen že nikoli bahno

indických moál, nýbrž beh
nkterých ek „temné pevni-

ny". Jest to bahník afri-

cký (Protopterus annetens),
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dvojdyšná, žábrami i plícemi opatená ryba tla pouekud úhoovitého,

bezmála ti tvi'ti metru dlouhá. Ale stavitelské umní své neosvduje

ryba tato na prospch svého potomstva, nýbrž chrání vlastní život ped
palivým sluncem. Když totiž postupem suchého poasí mlké eky
a bažité tn, v nichž se zdržuje, poínají povážliv vysýchati, obalí

se v jakési pouzdro z bahna, uvnit hlenem vystlané, z jehož objemu

sotva lze na délku ryby souditi. Leží v nm všecka zkroucena, s ocasem

pes hla^Ti peklopeným, a petrvává v této nepohodlné posici celou

suchou dobu, tedy nkolik msíc, v jakémsi „letním spánku". Už

ped delším asem byla pouzdra taková poslána do Londýna, kde byla

uložena do nádrže s vodou pimen teplou a pozorováno, kterak bahník

k životu se probouzí. Za krátko pouzdro se rozmoilo a ryba ocitla

se ve vlhkém živlu. Z poátku potácela se leniv a ospale sem tam,

ale už po hodin stala se živjší, a setrvala pi dn a na nejtemnj-

ších místech nádrže. Ale po nkolika dnech už byla docela ilou a od

toho asu bylo možno její loupeživost a žravost, vbec všechny její

zvyky a zlozvyky náležit pozorovati. Žádný exemplá nechtl se však

do bahna zahrabati a pouzdro si zhotovit, a jeden vytrval pes 3 roky.

Patrn bylo všem ve vod blaze a žádný netoužil po tom, v tsné ko-

mrce bahnité vypomáhati si pi dýchání plícemi. — Zdá se, že nkdy
bahník také prost do bahna se zavrtává a v jisté hloubce jakousi ob-

jemnjší jámu si založí, kde horký as pespí. Spolehliv bylo pozoro-

váno, že jiný druh, bahník aethiopský, jenž obývá behy posvát-

ného Nilu, v skutku pouzdra zvláštního si nezhotovuje, nýbrž jen do

bahna vodorovnou chodbu si vyvrtá, kde ostatn i v deštivé dob za

dne pobývá. V noci vychází na lup, který provozuje velmi krvelan.
Jest to zvíe pranesnášenlivé, jež se sourozenci na potkání se pere tak

zuiv, že málokterý zstává celý. I na lovka se sápe a syí jako

had, jemuž tvarem tla a jmenovit rychlostí svých plazivých pohyb
dosti se podobá.

Jiná ryba hadovité podoby, která však jinak s uvedenými práv
rybami nemá pranic spoleného, jest všeho obdivu hodná stavitelka budov

na ochranu potru: mihule (Petromyzou). Hnd a zelenav mramo-
rovaná ryba ta s kruhovitými, siln ozbrojenými píssavnými ústy, do-

sahuje pes loket délky. Ploutve jsou jen málo vyvinuty, pes to však

dostávají se mihule dosti rychle ku pedu a sice v klidnjších vodácli

hadovitým vinutím, v prudeji proudících skomo, pi em prý po

každém skoku na pevných pedmtech se pissávají a sob odpoinou.

Také se povídá, že pidrží se ústy jiných ryb a dají se od nich proti

proudu vléci. Jisté jest, že asto k živým rybám se pissávají, ale

proto, aby se na mase jejich popásti mohly. Nebo náležejí k nejne-

bezpenjším cizoi)ásníkm, kteí nezídka prohlodají skrze tlo jiných

ryb veliké díry. as líbánek tráví mihule v ekácli, podnikávajíce tam
v dubnu z moe namáhavou cestu svatební, jak se zdá, souasn s lososy

a nkterými jinými rybami. V ece vyhledá si párek spolen píhodné
místo, nad nímž voda rychle tee, a tam zakládají s nasazením obdivu-

hodné pemítavosti a síly pravý hrad cyclopský pro své dti. Nejprve

hbitým smýkáním tla vyistí a vyhloubají základ, na kterém pak hromadí

kamení, do nhož potr ukládají. Zpsob, jakým dopravu kamen provo-
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zují, jest velezajímavý. Penášejí je totiž listy, což dosti snadno svedou,

pokud kameny jsou na blízku staveništ a drobné. Ale ponvadž se

pouštjí také do znan velikých a tžkých kus, nevystaily by na do-

vleení jich ke hnízdu svými silami, proež náramn dmysln si po-

máhají. Takový tžký balvan vyhledávají totiž jen v proudu nad hnízdem.

Samec i samice k nmu pevn se pissají a s velikým namáháním po-

zvednou jej do výše, naež
proudu voln se oddají, jenž

nese je ke hnízdu blíž, pi
em zárove ponenálilu zase

s kamenem ke dnu klesají.

Chvíli si odpoinuvše, po-

zdvihnou zase s napjctíiii

všech sil kámen do výše a

opt dají se proudem o n-
jaký kus strhnouti, v emž
pokraují, až ke hnízdu do-

spjí. Tímto zpsobem budují

tvrz v podob nepravidelné

hromady asi pl metru v pr-
mru a o nco vyšší, tedy

ponkud homolovité, v níž

mláata v první dob svého

života úplné jsou bezpena.

Má se za to, že po doko-

nání práce mihule zhynou

;

ale vc ta není ješt rozhod-

nuta. — Mládata vypadají

jinak než dorostlé ryby, totiž

skoro žížalovit, a bývala také

pod jménem m i n o h y (Amo-

coetes) za zvláštní druh po-

kládána. Xení divu, protože

mají bled stíbité, kroužko-

vané, asi jako brk tlusté tlo

a celým zpsobem života siiíše

ervem než rybou se osvd-

ují. Že to jsou dti mihule,

konstatoval tuším teprve

v létech 60. A. Muller.
Z jiker mihul totiž líhnou se

minohy, které po 3 nebo 4

letech dorostou délky asi

2 decimetr, naež velmi rychle, t. j. prbhem nkolika dn, pro-

mují se v pohlaA'n dosplé mihule se zubatými ústy.

Ponkud podobné hromady kaménk a oblázk jako mihule, jen

že arci menších rozmr, buduje jako opatrovny poteru ada jiných

ryb, z nichž nkteré žijí dosti hojn v našich vodách. Ze všech jen

o pstruhu chceme blíže se zmíniti, protože jest pkným píkladem

Bahník (^1'rotopterus.;
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:

tklivé pée o potomstvo. Když v íjnu samice projevuje, že by se ráda
provdala, chodí za ní, vlastn plove za ní hned nkolik samc, ale ne
všichni z upímné lásky, nýbrž vtšina z hrubé sobeckosti. Ti zanášejí

se totiž potají myšlenkou, že jikry, jakmile je samice naklade, ihned

sežerou. Ale samice zná už spády tch floutk a vyvolí si z celého

stáda jen jednoho po

ádného manžela,

s nímž se odluuje od

ostatních pstruhv.

Spolu vyhledají mlké
místo s písitým, štr-

kovitým dnem, ku kte-

rému konci nkdy n-
kolik mil daleko ce-

stují. Naleznou-li

vhodné místo takové,

kde voda rychle prou-

dí, poíná samice se

zakládáním hnízda.

Hází sebou s jedné

strany na druhou a

odmršuje kaménky
v právo a v levo, ímž
vyhloubí jakousi brá-

zdu až 5 ctm. hlu-

bokou, asi dvojnásob

širokou a nkdy velmi

dlouhou. Do té na-

klade postupn, nej-

radji v noci, když

msíek jasn svítí,

své jikry, jež samec

po každé pestávce
v jejím výkonu hned

mlíím zúroduje. Po
uložení potru nastává

manželm nejvtší

l)ráce stavební, totiž

zasyjjání a ukrytí jeho.

Šmejkavými náhlými

poliyby mrští na ka-

ménky, až celá brázda

jest naplnna, ím
však se nespokojují,

nýbrž pokraují ve

velmi bolestné práci své, pokud lože jejich potomstva nekryje celý dlouhý

pahrbek z kemele a oblázk. Stavitelská práce ta jest vru obdivu-

hodný výkon pée rodi o dti, uváží-li se, že pi odhazování a optném
nakupení ostrého tvrdého písku a úlomk stále zraují své tlo, jež po

Mihule i^etroiiijzon

)
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dob tení jest pokryto bolestnými ranami. Pes to nenaklade pstruh
vajíek nikdy do bahna, protože mladé rybky tisícerým nepátelm tu

sotva uniknouti by mohly. Rodie vdí, že nejlépe cbání je kype na-
hromadné kaménky, mezi nimiž mají aspoíí trochu bezpené útoi.št
v první dob svého života, kdy trávíce ze žloutkového vaku, jejž na
biše nesou, s místa se nehýbají.

Zcela podobn jako pstruh poínají si lososi a lipani, jen že

písmenovou híkou sdružená práce svatební a stavební nastává jim
z jara. Lososi k tomu úelu
sthují se z moe až do hor-

ních tok ek. Lipani, kteí
na isté a rychle tekoucí eky
jsou omezeni , nepodnikají

daleké svatební cesty, nýbrž

druží se k sob na míst
svého stálého pobytu.

K tmto rybám piauje
se kaprovitá rybika americká

R h y n c h i c h t h y s a b r o-

nasus, podobná našemu ou-

kleji. Jest to malý, velmi

ilý tvor, který v potocích

nového svta jest tak obecnou

poslední spásou pro chytae

na udici, jako ouklej u nás.

V kvtnu nebo ervnu poíná
doba tení, ve které jedno-

tlivé párky, jindy vždy s ve-

selou spoleností pohromad
žijící, více se odluují a v ml-
ké vod hezké místo k líbán-

kám si vyhledají. Nejprve

odtamtud odklidí a odvlekou

všechnu neest, vytrhnou a

odstraní koínky, zkrátka vy-

metou tam poádn. Na vy-

ištný prostor naklade sa-

mika jikry, jež sameek zú-

rodní, naež spolenou prací

pokryjí je vrstvou kaménk,
jež z okolí pinášejí. Na tu

naklade samika opt vrstvu

vajíek, kterou zase pokryjí

kaménky, v emž pokraují

tak dlouho, až nakupí celou hromádku kaménk, jež ve vod stojí jako

malá pyramida, o níž nikdo by ueekl, že ji ryby vystavly.

Mnohem nepoádnjší hnízdo pro své potomstvo zakládává samice

starého mrzouta bruivce, Batrachus grunniens, v Indickém
moi dosti hojného. Vzhled ryby té není zvlášt pkný. Jest asi 3 dcm.

Plotice (Rhynchichthys).
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dlouhá, na hlav a zádech hndá, s boky bíle a hnd mramorovanými

a s ploutvemi skvrnitými. Uchvátí-li se rukou, vydává zvláštní bruivý

skek, odkud má své jméno. Hnízdo dlá samice, ale mnoho práce si

s ním nedává, nýbrž odhrnuje toliko nedbale chaluhy a uklízí trochu

kamení, než jikry naklade. Z nich vylíhlá mláata zstávají v hnízd,

pokud na svém žloutkovém vaku tráví; pak žene je hlad ven. Jiného

o rybách tch není mnoho známo.

Bruivec (Batrachus).

Staviteli hnízd pro své žravé potomstvo jsou také nejzuivjší

dravci mezi rybami americkými. Schomburgk nazval je hyenami

mezi rybami, ale Brehm podotýká, že hyeny proti nim jsou nevinní

a supi velmi skromní tvorové. Myslil bys, že to ryba aspo sáh dlouhá

s tlamou bh ví jakou. Zatím mí všeho všudy jen 3 decimetry. Jest

liezky vysoká, na zádech modravá, vespod žlutavá a její jméno jest

piraya (Pygocentrus Piraya). Jest trochu spíznna s lososovitými

a náleží k eledi, vyznaené peostrými trojhrannými zuby v obou e-
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lištích roztahovavé liuby. Ve stední a jižní Americe obývá v ekách

klidná, skalinanii obdaná místa, ne však blízko ústí do moe. O zuivé

dravosti ryb tch bylo by mnoho povídati a pontí o ní zstalo by

pece daleko za skuteností. Pouštjí se zvlášt ve stádech pohromad
do všeho, co ve vod se objeví, a vytrhnou zvíatm i lovku kusy

masa z živého tla. Kybám sebe vtším ukoušou nejprve ohon a pak

je schrupou až na kosti, želvám, kajmanm a vodním ptákm užírají

nohy, ssavcm v ece se napájejícím asto vytrhnou kusy nosu nebo

pysk, zvíata pes vodu plavající v pravém slova smyslu ožírají až na

kostru, atd. atd. Není tudy divu, že tam, kde se objevují, šíí více

I)Ostrachu nežli všechna ostatní zvíata. Hnízda svá pipevují iiejra(]éji

na koenech a výhoncích rostlin do vody zasahujících a uplétají je ze

všelikých odpadk a lupen. Tu moliou mláata pi^vní as ztráviti v bez-

penosti ; nebo nebýti toho, tžce hltavosti starých by ušla.

(Dokoneni.)

Zimní krajina.

du v krutém mraze zasnženou plání —
jen pouš kol bílá — v dáli obrys hor

jak kišál cist se za obzorem sklání.

Klid nmý leh' v ta lada bezemrná —
jen havran chvilkou vzduchem zakráe
a nad hlavou mn mávne peru erná.

Ta krajina jak já je zamyšlena —
a z dum ní stranou topol k nebesm
a k nmu zavátá se tulí stna.

Já cítím mráz — lile, hbitov bíle snící —
Mj srdce tluk a dumy vtleny
v ten topol tiše k nebi žalující.

Jos. Kucha.
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Románov>' genre. Napsal Jan Lier.

(Pokraováni.)

taec nepovšiml si své vnuky; nedbal ani jejího úžasu,

její vzrušené zvdavosti. Vedl ji bez ustání, týmž jistým,

úelným krokem v ped, až na chvilku se zastavil ku
krátkému rozmyšlení, v nmž dle posuku patrn vzdal

se úmyslu, vésti Narcissu dále chodbou. Rozhodl se,

voliti kratší cestu.

^TO Sáhl na zlacenou, krásn sdlanou kliku vysokých

(^[ dveí práv ped sebou a uvedl Narcissu do posti^anního salonu,

v nmž bylo jasnji. Okenice byly na sever pooteveny a vzduch

v prostoru byl nasycen ješt sledem barev nedávno uschlých.

Narcissa, spchající za ddem, zarazila se pojednou jako

leknutím, a v rumnných rozpacích studu zírala na panneau,

vroubené groteskami, jak do arodjnického zrcadla, v nmž
vidla sebe v úplném graciosním majestátu své nahé krásy,

svou ladnou podobu, houpající se v rhytmickém pohybu tance

mezi putti a drobnými bakchantkami, jež kolem ní v bájeném
sadu kepily a víily.

„Ah!" prohodil nedbale malí, zastaviv se a ohlédnuv se

po ztichnutí šustu krk Narcissiných. „Model se poznává se ženským

koketním pekvapením. Ano, Narcissko, tak jsi krásná. Nezhrdni, dkuj
bohu a mému šttci!"

„Ale, ddeku," chvlo se dívce se rtík, jež nyní podobaly se

v její uzardlé tváince purpurovému poupti v buketu svtlejších rží.

„Já ti ovšem s radostnou oddaností sloužím pi všech tvých studiích,

ale —

"

„Model nemá práva k žádnému ale." Po starcov tvái mihl se

shovívavý úsmv. „Beru tvou pozemskou podobu a penáším ji do sadu

nehynoucích krás jako útvar, který se promuje v cizou bytost vdech-

nutím nové duše. Já t odcizuji tob samé, obracím t jak protea ve

sterých vtleních tvého pvabu, jímž odívám jiné a jiné bohyn. Zde

rdíš se, a po tob budou se tisícové koiti ped oltáem tvé spanilosti,

v které budeš nesmrtelnou pro píští vky. Neznajíce t, nevdouce

o skromné dívce, již seslalo do mého domu nebe jak odlesk svrchované

krásy, budou se kochati ve tvých vdcích a velebiti moji Narcisku,

ztajenou tu v bujné tvánosti bohyn hudby tanení, tam v andlské

postav hudby ijáboženské, onde ve smavé a milostné podob hudby

lyrické. — V tchto síních nalezneš se, dít, ku své pýše a své cti

ješt asto a mnohokráte — . Ale o tom pozdji. Nyní nezdržuj, Nar-

cisko, a poj."

Dívka podrobila se mlky. Následovala svého dda ve zmatku,

s myslí naplnnou novým dojmem, jehož se byla nenadálá. Neodvážila

se nikdy špetnouti otázkou, jakého užitku mže poskytovati malíi svými
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.skrovnými službami, a dd sám neuznal ji nikdy hodnou sdlení, k emu
si ji obírá za modol, s<lélávajc studie, nártky a kartony.

Ve vzrušení mysli nepovšimla si místností, jimiž dále se brali. Po-

koje ty byly zase temnjší než koncertní salon.

Posléze stanul starec v menším prostoru a otevel okenice do

koán. Jasné denní svtlo vniklo do útulné, krásné komnaty.

„Jsme v kabinetu mincmistra Rejnburka," vysvtloval dd, obra-

ceje se k ozdobnému sekretái, ovnenému jemnými ezbikami a tpy-
tivým vykládáním. „Zde neteba se dsiti nieho. Tam ty dvée v po-

zadí, zavené pevn sedmi zámky a skryté pod portirou, nad níž svítí

zlatý pentagram Pythagorejc, vedou na schody, po kterých sestupuje

se do laboratoe alchiraistovy v pízemku a vystupuje do astrologické

observatoe nad námi. Tuto v kabinetu svém býval Rejnburk pro d-
vrné hosty, správce a sluhy doma."

Narcissa rozldižela se po lesklých parketách, v nichž zi'cadlil se

rozkošný barokový nábytek, svdící o vzácném vkusu a labužnickém

bonvivanství ve všem, o arodjství v niem. Nad mramorovým vlašským

krbem pnulo se zrcadlo, ovnené kvty v porculánovém rámci, pod nímž

po krbu stály vzácné bronzové nippes. V téže výši byly stny kolem
rozdleny v pole, do nichž hledlo oko jak do pvabných prospekt,

ovitých guirlandami a delikátními arabeskami, mezi kterými vznášeli se

podivní ptáci nevídané pestroty a nádhery, brouci, masky, emblémy;

tu a tam vyskytovala se elysejská krajinka neb skupina svižných

a nžných postaviek, kolem stropu bžel kapriciosuí vlys a na plafondu

hemžili se geniové, tropící tveráctví s kniliami a kvty, s hvzdami
a nástroji. Vzlétali vzhru i snášeli se dol, zapadajíce do vlysu, na-

kukovali z nho do kabinetu, sesmekovali se po estonech, lioupali se

na arabeskách a honili se s motýly i jinou dovádivou družinou, nasetou

do maleb hojn a pece s mírou vzornou. A jako neunavovala bujnost

a nekonená rozmanitost tvar, tak nebylo hluivé pestroty v této bo-

haté, oslující, parfumem nevýslovné jemnosti prodchnuté malb, kteráž

sálala leskem rozkošnélio století baroku.

Staec ukázal dívce na hedvábné keslo, vytvoené jak z cukru

ze soustruhovaného, bílým a barevným lakem i zlacením v porculán pro-

mnného deva, potažené jemnou látkou zelenav žluté barvy, v níž

jemné kvty se skvly.

Pak usedl naproti dívin se starou, v lisované kži vázanou

a vzácnými sponami opatenou knihou v ruce, již byl z pihrádek sekre-

táe vyal.

„Je ti zde nevolno, Narcisso," pravil, pohlédnuv na vnuku. „Jsi

zmámena jemnou krásou a skrytou píšerností tohoto místa. Zbav se

poslednjšího dojmu a pono se do prvního, který t oduševní náladou

pimenou, abys mi porozumla. A
Moje kniha, zápis a kronika mé i tvé rodiny Narcisso," po-

kraoval, mluv vážnji, slovo za slovem, jak ve slavnostním rozjímání

o velkém svátku, „nenáleží vlastn sem. Svil jsem ji toliko v ochrannou

l)éi vznešeného pána, který naši rodinu z nieho vytrhl a na svtlé

výšiny do pracovny tvrích duch lidstva uvedl. Nemusil bych ani

knihu bráti k ruce, znám ji celou z pamti. Ale chci, aby tento cti-

13
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hodný dokument tanul ti vždj' na mysli, a jsem ochoten doložiti tobo

z nho vše, o em by snad ženský i dtiuný rozum tvj jjochyboval. —
První list naší kroniky jest psán krví. Náš pedek, Zikmund Strzycki,

vynoí"il se jako z temné tn chaosu; jeho postava záhadného pvodu
nabyla obrys teprve vstupem do jasnjšího kraje, arci rozjasnného

rudou záí požáru zhoubné války, jejímž krvavým, píšerným svitem

i zjev našeho pedka zbrocen jest. — Vytáhl z neznámých konin
polských zemí s Lisovíky proti eským vojm do poslední eské války.

Po rozprášení Lisovík eským plukovníkem Stampfelem u Vídn, pi-

držel se zbytk tlupy kozáckého hetmana Vojtcha Kleczkowského, jenž

zemel dne 8. bezna 1620 v bitv u Meisavy v jeho náruí. Náš pedek
chlubíval se, že pomstil svého velitele, zabiv dne 11. dubna 1620 v bitce

u Sitzendoru vlastní rukou eského polního maršálka Linharta Kolonu

z Felsu. Bu jak bu, Zikmund Strzycki nebyl zajisté o nic horší

a o nic lepší ve smutné té válce než jeho soudruhové a zúastnil se

s nimi všech nájezd do jižních kraj Moravy a ech, boj v Dolních

Rakousích a dále v Cechách až do bitvy Blohorské. Když pak po této

rozhodné bitv Lisovíci propuštni a do Kouimská, áslavská, Chi'u-

dimska a Hradecka se vrhli, aby si plenem na vlastní vrub lepší od-

mny zjednali, než z císaských pokladen se jim dostalo, byl také s nimi.

Vida však nebezpeí takového poínání, kterému sužovaní obyvatelé sami

se bránili a jež i císaští obas — jak kdy se jim chtlo neb nechtlo
— trestávali, zamnil záhy prapor a pešel s hetmauem Balickim do

služeb Ferdinanda II. Provázel dne 25. listopadu ve vojenské eskort

pana Hemana ernína z Chudenic na Kutnou Horu k dosazení císa-

ských úad a pibyv podruhé dne 14. prosince 1620 do téhož msta
ve vojšt BOuquoyov, jenž k dokonání války podmanním Moravy tudy

táhl, zstaven na Vlašském dvoe v et zbrojného lidu, kterýž tam

Bouquoy jako pedvoj družiny nejvyššího mincmistra pana Viléma z Ve-
sovic zanechal. Tímto dnem poíná se vlastn kronika našeho rodu.

Zikmund Strzycki zstal posádkou v Kutné Hoe i když garnisony se

stídaly. Zalíbilo se mu v bohatém mst, kdež podnikavá soldateska

nikdy nebyla v rozpacích a v nouzi. Císaští úadové šetili sice po-

nkud báské msto, jež nebylo radno v prach a popel obrátiti, po-

nvadž by z toho komoe královské byl zisk nevzešel. Ale pes to

hospodaili žoldnéi, jak se jim zlíbilo. A když juž v mst nesmli

neb nechtli, podnikali vycházky do okolí, bu jednotliv neb hro-

madn. Takovou razziu ve vtších rozmrech uspoádali o Vánocích

r. 1623 podplukovník Ferdinand Lažanský z Bukové a rytmistr Albrecht

Beneda na západ z Neetín. Mimo jiné pepadli kostel na Vysoké,

k svému potšení práv v as štdroveernícli bohoslužeb, vpadli do
chrámu a znesvjkili jej ádním, o nmž radji pomlím. Dcera knze
Vysockého JiílfP Bárty l)yla koistí našeho pedka i odvleena jím do

Kutné Hory. Ubohé dívky ujala se pak mlaouká slena Maruška Ma-
ternová z Kvtnic, soukojeuka její. Knz Jií Bárta zmizel v té boui,

spasiv se útkem. Ped útkem neshledal se více s dcerou. O Novém
roce léta 1626 nalézal se Zikmund Strzycki v jezdecké salv quardii,

vyslané proti Otcm Jezovitm, aby slavn do msta uvedeni byli.

V pi-vodu tchto byla i amazonka, mladistvá dívka neobyejné slinosti
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nadchnutá náboženskou blouznivostí. Brousila po ubolió zemi v odní

císaského korneta, shánjíc laskavým i píkrým slovem a bitkou ocelí

zbloudilé do stáda pravovérných, císae i papeže i)oslašiiých oveek.

Její otcem byl proslulý polský astroloj; a alchymista Michal S^dziwoj

a její kolébka stála na Hradanech v arokruliu alchymistických, nábo-

ženských, galantních i umleckých snah a vlivu, jež se na dvoe Ru-

dolfa II. protkávaly. Matka Seleny Sedziwójowny není známa. Zikmund

Strzycki netázal se po ní, zamilovav se do sliné rytíské dívky. Ale

její vysoká, dvorskou ušlechtilostí odchovaná mysl a její pyšné, po

vavínech Johany Orleanské i)rahnoucí srdce nesnížily se k prostému,

nevelmi as uhlazenému vojínovi. Selena ubytovala se s dvaceti vojíny

na reformaní exekuci v dome bohatého, mladého mésana kutnohorského,

Zachariáse Sejlera, jehož otec, prubí mince i alchimista, nedávno ped
tím byl nalezen zabit ve své laboratoi, do níž se byli nkteí z n-
meckých, poklad laných mušketýr nové posádky kutnohorské vloupali.

Zachariášv otec pracovával druhdy spolené s Michalem S§dziwojem—
byla alclieniie zárove s úadnictvím pi minci kutnohorské v rodin

Sejlerov od asu Hynka knížete Minsterberského ddiná. Zachariáš

tedy, a nosil smutek a hostil v dome svém soudruhy vrah otcových,

nemohl se ohraditi odmítavou urputností proti ndadé dívce, s kterouž

za lepších as se byl stýkával, která své reformaní snahy vi nmu
do tužeb srdené pízn a úasti odívala a jejíž oslující pvab jeden-

advacítileté srdce Sejlerovo úprkem podmanil. Za srdcem podlehla duše

i mysl, a vzájemná láska obrátila ol)a. Sejler vrátil se do lna církve

a dívka zekla se dobrodružného života, obrátila se k povinnostem

i úkolu ženy a stala se chotí mšana, získaného víe a císai. Paní

Selena byla pak vrnou pítelkyní panny Marušky Maternové z Kvtnic.

Nešíil bych se o tom, kdyby tato událost nebyla ve spojení s dalšími

píbhy našeho pedka. Zklamání naplnilo jej hokostí, jíž ulevoval

v hojném pohíchu zbujnictví. K takovému obzvlášt naskytla se vo-

jákm neobmezená píležitost, když dne 14. záí 1627 vypuklo v Kou-

imi povstání, kterému pezdívají selské, a v pravd l)ylo národní.

Nebo vzpoura byla ustrojena i po válenicku vedena šlechtickými a knž-

skými exulanty, kteí pozd na lid svj si vzpomnli. Vláda vypravila

bez prtahu se všech stran vojsko proti rebelm v krajích posázavských,

a v kolon, vypravené z rozkazu nejvyššího mincmistra z Kutné Hory

do zbouených území, táhl i Zikmund Strzycki. Šibenice a rozvaliny

zstávaly pustou stopou za sbory žoldné. Povstání utopeno v krvi,

ety bui rozprášeny a pobity, jejich vdcové zlapáni a popraveni.—
Na honb za posledními zbytky rebel pronásledoval Zikmund Strzycki

jedenkráte starce a jeho dceru do houštiny lesa. Mladá ženština mohla

snadno prchnouti, neopustila však starého, vetchého uuKe, a tak padli

oba do rukou stíhatele, jemuž i k i zbroj v lese b||^ na pekážku.

Zikmund zajal — Jiíka Bártu, nkdy knze Vysockého a jeho dceru

Teklu. Knz byl se vrátil z vyhnanství, aby sosnoval povstání a dcera

— nepochybn s vdomím a požehnáním panny Marušky Maternové

z Kvtnic — ušla tajn z Hory Kutné za otcem. Tento plen se kyrys-

níkovi vydail. Ml nyní v moci jednoho ze strjc a vdc vzpoury

a jeho dceru, vyslanou z patricijskélio domu kutnohorského, kdež býval

1.3*
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i pan Radslav Hlavsa z Liboslav a jeho alchemistický pítel Zachariáš

Sejlei' se svou ženou Selenou na astých dvrných besedách a snad

i — piklech . Ale Tekla Bártova všechno zmnila. Za dobu

ty rok, co trávila ve skrytu u sleny Marušky, rozkvetlo mlaouké,
z Vysockého kostela jako jehátko unesené dve ve statnou a krásnou

pannu. Xáš pedek byl již na svou vánoní kratochvíli z roku 1623
pozapomnl, a Tekla Bártova byla mu novým zjevem. Znamenala nepo-

chybn úinek své slinosti na vojína a rychle rozhodnuta použila svého

kouzla. Dávala se za otce i za své píznivce sama v ob. Zikmund
Strzyeki ji pijal, odehnal hoekujícího knze od dcery a pivázal si ji

ke temenu. Tak vrátila se s ním do Kutné Hory. A pomocí její d-
tinné obtavosti obrátilo nebe mysl našeho pedka k lepšímu. Pivedl
ji sám slen Marušce Maternové z Kvtnic k dalšímu opatrování,

a uloupená Tekla Bártova byla odtud strážným andlem Zikmunda Strzy-

ckého. Roznítila v nm druhou lásku a pivedla jej k poádnjšímu
životu, který s ním na dále ctnostn jako vrná i oddaná manželka
sdílela. Tímto satkem byl náš pedek ui)oután ješt pevnji ke Kutné
Hoe, v níž zstával trvale posádkou. astji arci bylo mu s garni-

sonou vytrhnouti do pole proti Švédm. Y potýce s nimi u Pimdy
v šumavských lesích dne 18. bezna 1641 ztratil svj život. Ydovy
a sirotk, dvou starších dvat a menšího tíletého Františka Hynka
Strzyckého, ujal se patricij pan Václav Vojtch Daický z Heslová,

oženiv se nedávno s vdovou paní Maruškou Hubákovou, rozenou Ma-
ternovou z Kvtnic, klerá již jako mladinká slena ubohou Teklu sta-

ten byla ochránila. Sirotkovi dailo se v dom bohatého, i po vše-

likých nehodách pomrn v pepychu žijícího pána dobe. Pan Václav

Daický byl z téže krve a téhož rázu jako proslulý pan Mikuláš, jenž

byl vlastním strýcem pana Matyáše, otce Václavova; miloval víno, zpv
a ženy, choval však vtší zálibu v umní malíském a ezbáském nežli

v literním. Malíi bývali astými a vítanými hosty v jeho dom, na-

plnném vzácnými výtvory umleckými. Mezi jinými poítal pan Václav

i mistra Sketu za svého pítele a pipojil nejedno vzácné dílo šttce

Sketova k mistrným pracím Josefa Heinze staršího, který v cenné

sbírce maleb pán Vojtchových nad ostatní souasníky zvlášt vynikal.

Pod stechou ochrance Tekly Strzycké a jejího sirotka byla takoka um-
lecká akademie v permanenci. Ký div tedy, že sirotek, batolící se mezi

korbely, paletami, obrazy a na klínech iperných mistr i pátel svo-

bodného umní, naichl záhy barvami a osvojil si bez nucení a namá-
hání v chlapecké liravosti a šukavosti abecedu umleckou tak snadno,

jako ptáe, vedené k letu nauí se lítati. Pan Daický znamenal záhy

na hošíkovi skutené nadání malíské a rozradován tímto ziskem jedné

duše umleckén^ nebi, nepustil ji už, dával hochovu snažení a myšlení

úelný smr i ^|fevzdal ho v roce 1650 jako un Karlu Sketovi a pro-

slulému Abrahamu Bloemaertovi, jenž té doby práv v echách dlel.

Tak zapustil rod náš koeny v této spustošené zemi, aby za híchy
pvodce svého vydal jí v náliradu nový kvt a ovoce. Dotýkám se jen

mimochodem této pirozené povinnosti, a práv zase pro její odvod-
nní povdl jsem ti obšírnji, kterak jsme se k právu na podíl v osudech

naší vlasti dobyli. Povinností svých byli si vdomi všichni moji ped-
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chdeové, a my nesmíme je rovnž spouštti se zetele. Poslání rodu

našeho pak bylo ureno prvním v posloupnosti malí Strzyckich, jímž

založena dynastie naše. Rychlejším postupem a strunji vyložím ti dále

její rozvoj a osud, který ji k tomuto domu pipoutal."

„František Hynek Strzycki ói Strzicius — tak poal se záhy

psáti, ozdobiv po spsobu tehdejší doby jméno sv6 latinskou koncov-
kou — " pokraoval staec i)0 krátkém pomlení, „vysi)él béhcm šesti

let v dílné Sketové mistrovým vedením k takovému slibnému rozvoji,

že Sketa sám usiloval, aby nadaný mladík dovršil svj výcvik na nej-

vyšších tehdy školách uméní, v Itálii.

Pan Václav Vojtch Daický otevel se vzácnou štdrostí skuteného
mecenáše poznovu svj mšec a pomohl nadjnému vyuenci slavného

eského malíe ites Alpy- Dnes nedostává se nám mítka i)ro velikost

takového i)odniku, který tenkráte vyžadoval i)omérné více odvahy, nákladu

a asu nežli dnešní dobou cesta kolem zemkoule. Proto nepodceiíuji

nikterak význam pomoci pán Václavovy. Strzycki zapadl nejprve do
Benátek. Tizian a Giorgione zaskvli se jak bohové nad jeho obzorem

;

koil se jim, ale nenásledoval jich úpln, pidržev se více Pavla Vero-

nese, jehož sytá, nádherná živost udeila na sympatickou strunu v srdci

mladého umlce, vyluzujíc píbuzný z ní tón. Pobyv na doporuení
Bloemaertovo s krajanem Molinarim starším v atelieru Pietra Liberiho,

odebral se do Bologni. Pracoval u Quercina a následoval líbezného

ffuida Reni. V obdivu Reniho sdružil se s krásnou Eliškou Sirani.

Láska k této malíce byla mu na dlouho osudnou. Její otec vyštval

ho z Bolonie. Nebohý, o pízni vestalské Elisabetty pochybující mladík

toulal se na to Itálií, poklonil se velmistrm Cinquecenta i starší doby,

pipojil se na as i k žákm Karla Dolce, Sassoferrata, Albaniho, Fa-

presta, zalétl i do Sevilly mezi žárné andaluské svtice Zurbaranovy

a zabhl pak do Francie, kdež na výsluní krále „soleila", Ludvíka XIV.,

vzcházel nový den umní francouzského. Noel Coypel, Bourdon, Mignard,

Lebrun ukázali Strziciovi po velkoleposti komposice, ušlechtilosti kresby

a sálavosti barev Ital poínající francouzskou rutinu, esprit a luznost.

Ano Genévive de Boulogne snažila se zadržeti lio svazkem nžnjším.
On však nikde neml stání, jsa srdcem i duší u Elisabetty Sirani, v níž

také s vkem váše uzrála. Stíhána nenávidným nápadníkem a ne-

mohouc se mu ani zbraní karikatury ubrániti, povolala svého zbožovatele

na pomoc k sob. Pilétl do Bonony a — pohbil milenku v kapli Madonny
del Rosario u San Domenika. Sok otrávil mu Elišku. Malí odmnil
vraha, vznešeného nobile, dýkou, a za to jat i souzen. Z pout vyprostil

ho po mnoha msících v r. 166G pítel, janovský velmož markýz Brig-

nole. V jeho prvodu ocítil se náš pedek na slavnostech ve Finálu,

kdež nevsta Leopolda I., infantka Markéta Terezie, císaskými vyslanci

okázale vítána a pijata. Markýz Brignole upozornil maršálka hrabte
Raimonda Montecucculiho na eského malíe, a Montecucculi vzal Strzi-

cia s sebou, zaruiv jeho bohatému, obratnému šttci všechen zdar

v palácích rakouské šlechty. Xadje tato neosvdila se. Slavný maršálek

pestal na uvedení malíe do císaských držav a na nkolika neúinných

rekomandacích. Pana Vojtcha Václava Daického nebylo již mezi živými

a jiní o neznámého umlce nedbali. Ztlumil své iluse a usadil se pro-
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zatím jako mšanský malí v Budjovicích, Oženiv se, maloval po deset

rok svaté a portréty na výdlek, a galantní i alegorické výjevy nejvíce

pro své potšení, ponvadž pro toto zboží v ožebraených a tmástvím

spoutaných ecliách nebylo smyslu obecnjšího. Jedna z takových prací

zatoulala se však do rukou císaova dvorního luebníka i milovníka

umní, pana Jana Václava z Rejnburka. Tento vynikající muž vyhledal

ihned malíe. Zastal jej v trudných pomrech ; byla mu práv zemela
žena, jejíž rodina strojila mu všeliké píkoí. Zarmoucenému, roztrpe-

nému, zmrháním svých snah již zmalátnlému umlci zjevil se pan

z Rejnburka jako andl spásy. Povzbudil malíe, zahrnul jej zakázkami

a V3'bídl ku pesídlení do Kutné Hory, kamž ])án ten v brzku za minc-

mistra dosazen býti ml. Domluvivše se, poznali se jako krajané ba

známí a potomci rodin, jichž osudy mnohonásobn se stýkaly a proni-

kaly. Pan Jan Václav z Rejnburka byl druhým zakladatelem cti naší

rodiny, která by bez jeho mocného pispní s Františkem Ignácem

v Budjovicích byla asi zanikla. Jsem tedy povinen zmíniti se o nm.
Jak ti již známo, byla náklonnost našeho praotce Zikmunda k Seleu
S^dziwojówn poražena šastnjším sokem, kutnohorským mšanem a úad-
níkem mince Zachariášem Sejlerem. Zikmund nenávidl svého soupee
a 1)0 zvyku žoldné své doby bj-1 by asi propjil své zlob výrazu

ízného nebo pádného, kdyby jej byla nezdržovala báze i ostych ped
alchymistickými a spoleensky vysoko nad stupe vojáka povýšenými

manžely. K této bázni pidružila se záhy vdná úcta, když paní Selena

Sejlerová s pítelkyní svou Maruškou Maternovou z Kvtuic v péi
o dobro Tekly Bártové a její rodiny se spolila, a za astých výprav

Zikmunda Strzyckého do pole rodiny Strzyckých se ujímala. Zachariáš

Sejler netšil se dlouho z pokojného života. Upadal zárove se svým
píznivcem, panem Radslavem Hlavsou z Liboslav, v jehož alchemistické

díln v Minsterberském dom pracoval. Jezuité ošidili jej o zddný
dm, který k staveništi své nové veliké koleje zabrali, a v nekalých

svárech s ním použili zákenické zbran podezírání ve vcech víry, práv
tak jako poínali sob proti osvdenému, vrnému paladinovi Ferdi-

nanda II. hrabti Janu Rudolfovi Trkovi z Lípy, jejž podobným bídác-

kým spsobem z majetku vystrnadili. Pan Trka koupil si ovšem nový

dm, práv eený Minsterberský od pana Hlavsy. Ale vypovdl z nho
Sejlera. Tento vzpomnl si v tísni své na velmocného píznivce adept,
Albrechta z Valdštýna, i vstoupil do jeho služeb a setrval ve Valdštý-

nov astrologickém i alchemistickém štábu až do pádu tohoto vojvody.

Velitelské berly nad vojsky Fridlandskými ujal se ímský král Ferdi-

nand, pozdjší císa Ferdinand III., dvoanstvo Valdštýnovo se rozptý-

lilo a Sejler vrátil se do Kutné Hory, usmíen s panem Rudolfem Trkou
prostednictvím syna jeho' Adama Trky. jejž v Chebu zárove s Vald-

štýnem byli zabiSi. Na neštstí Sejlerovo zemel práv tou dobou starý

hrab Trka, ušed tak procesu, který mu pro spojenství s Valdštýnem
hrozil. Domy a zámky jeho zapeetny; mezi tmi byl také Minster-

berský dm v Kutné Hoe, kdež Sejlerové pl druhého sta let již za

rozlinýcli pán byli laborovali, a v nmž doufal Sejler nalézti útulku.

Nyní bylo mu znova snažiti se, aby vybedl z bídy, ve které se byla

rodina jindy zámožná v krutých tch dobách ocítila. Starý S^dziwój byl
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sire posud na živu, neml však sáni nazbyt a mohl svému zeti pispóti

toliko pijatím Seleny na nkterou dobu v ochranu a poskytnutím dopo-

ruení, kteréž i)omohly Zachariáši k místu v císaském delostelectvu.

Balistika považována tenkráte za umní, spadající do ady tajeplnýdi,

a Sejler byl se svými alchemistickými antecedenciemi ku správ poteb
a dílen dlosteleckých dobe spsobilý. Selena zatím zmizela. Kozáci,

vracející se v roce 163G od Gallasovy armády na Rýn do Polska,

pepadli Kravae, kdež se zdržoval Sgdziwój s obma dcerami, Veronikou

Marií a Selenou u druliélio zet svého, pána z Eichendorfu, a unesli

krásnou, osmadvacetiletou cho Sejlerovu a s ní dítky ubohého muže.

Zanikla beze stopy a oplakávána v brzku jako mrtvá. Sejler se byl

v letech 1632—1G34 seznámil s bývalým pardubickým hejtmanem a po

té vrchním komisaem Valdštýnova dlostelectva, panem Jiljím Fuxem
z Rejnburka, i pojal — považuje se za vdovce — r. 1640 pozstalou

dceru i)ana .Tiljího za cho. Tento satek byl kouvenienní a snad

i prospcháský. Krom všeho nadání objevila se dv léta po té ve vojšt

Torstensonov oplakaná Selena jako z mrtvých vstalá. Švédi vlekli ji

s sebou a nechali na Kravaích u jejího šedivého otce. Šestileté utrpení,

v nmž smýkána vojáky semo tamo, zniilo jeji krásu, neutratilo však

jejího vysokého ducha. Tak nalezl ji Zachariáš Sejler, pitáhnuv ve

vojšt arciknížete Leopolda a Piccolominiho na vítzném postupu proti

Švédm do Kravae. Nešastný muž ml nyní dv ženy. Selena nevnu-

covala se mu, zekla se ho a zstavila jej druhé žene, od níž ml syna

náhradou za utracené dítky ubohé S^dziwojóvny. Tíže doléhaly neblahé

osudy rodiny na slabší povahu druhé, valn nemilované choti Sejlerovy.

Soužila se a svízele válené podryly její zdraví. Schvácena tžkou
nemocí, podlehla jí vlezení Montecucculiho u Králové Hradce r. 1646.

Selena, ztrativši tou dobou otce, pospíšila k choti a zaujala vedle nho
po druhé místo manželky, oddané, pelivé, poznovu milované a o vycho-

vání nevlastního syna svého vzorn dbalé. Po skonení ticetileté války

setrval Sejler ješt pes dva roky — pokud závrené vyjednání míru

se protahovalo — ve službách vojenských a propuštn teprve v roce

1651. Vrátiv se do svého rodišt zaklepal poznovu na dvée Miuster-

Ijerského domu. Pánem v nm byl té doby císaský generál don .Juan

Salazar (VAlverina de Monte Albauo, obohacený nkterými statky,

z pozstalosti pana Jana Rudolfa Trky konfiskovanými. Donu Juanovi

uaroval sice v Minsterberskéra dom démon alchemie jako každému,

kdož v jeho arokruhu se ocítí. Kouzlo nebylo však posud dosti mocné.

Asketicky zbožná cho generálova, dona Franciska Juanita, rozená

JNIaradasova de Vifjue, nepála hermetickému umní a oba manželé

byli v úzkoprsé skoupot svorni. Sejler neml asu, vykávati, až se

don Juan Salazar rozmyslí; po vyzvání polního zbrojmistra Rudolfa

hrabte Tieflenbaclia, svého známého od dlostelectva, vnoval se ohn-
strjství, v jehož umlém provádní zvlášt slynul. Na Sejlerovi osvdilo
se záhy poekadlo: „ím kdo zachází, tím schází." Výbuchem nezda-

eného ohostroje, chystaného r. 1652 na oslavu narození arciknížete

Ferdinanda Ludvíka, prvního syna Ferdinanda IIL z Eleonory Gonza-

gavny, ztratil život. Vdova Sejlerova pozvána pak teprve donem Juanem

Salazarem do Minsterberského domu v Kutné Hoe. Tam vnovala se
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výchovu svého nevlastního syna Jana Václava a luebnickým pokusm,
provádným ve spolku se starým generálem na velikou mrzutost clony

Francisky Juanity. Selena zemela osm let po smrti svého muže a hned

na to dala si pani Salazarová Minsterberský dm od chot ve své neob-

mezené držení pipsati, vypudila duchy z prastaré komnaty ve vži,

kdež od as knížete Hynka Minsterberského alchemie pstována, pro-

mnila ji v kapli a ujala se sirotka. Jan Václav Sejler byl tehdy osmnáct

let stár, stromek tedy již dosti neohebný. Pes to sklonil se z krom-

obyejné oddanosti a úcty pod vli paní Salazarové, kteráž veliký vliv

na mladíka sob zjednati a uchovati dovedla. V bytosti Jana Václava

Sejlera pronikaly a sluovaly se eská mkkost i vniternost vlastní

matky s tkavou ilostí a mystickým vzletem druhé matky, Seleny

S§dziwojówny; jeho bystrá mysl byla nasycena jednak vznešeným po-

hádkovým svtem a umlecky nadchnutými pedstavami Seleny, jednak

pronikavými paprsky pemítavého, dsledn analytického, zkoumavého

ducha otcova, a složení jeho vnitra vykrystalisovalo se v bouích pohnuté

doby, která jied oteveným zrakem hochovým rozevela všechny i)ropasti

bd a vášní lidských. Do této zvláštní, vnímavé, obsáhlé, ostrými hra-

nami a tajeplnými koutky naplnné duše vyslala nyní dona Franciska

Juanita svtlo své silné víry, jaké v mladíkovi posud nebylo. Otec byl

skeptikem a zamnil pouze proto nerad utrakvism za katolictví, ponvadž
se mu píila zámna jednoho neuspokojivého vyznání za druhé neuspo-

kojivé; o náboženství svého syna nedbal. Matka byla slep vící prostá

dušinka, již chránily autority pede všemi pochybnostmi, i nauila svého

hošíka odikávati mechanicky modlitbiky, jež pestaly mu plynouti se

rt, když nespokojená mysl poala se vysmívati jejich chudobné naivnosti.

A nábožnost Seleny S^dziwojóvny byla konen jakýmsi druhem kacíství,

v nmž nejvýše nl sice ímský kíž, ale nad bizarní skupinou pohan-

ských bžk z helénského starovku a démon i geni ze stedovké
magie, kabalistiky, astrologie i alchymie. Vi paní Salazarové byl tedy

mladý Sejler hrozný pohan, jejž nutno bylo na ruby obrátiti. Její cho
neml k provádní tohoto díla nijaké spsobilosti. Struné vyznání gene-

rálovo bylo shrnuto v nkolik lapidárních, úsených lánk jako regle-

ment. Vrtoch nesnesl; namanul-li se nkdy jemu samému njaký,
zaplašil jej mávnutím rukou jako mušku; a pronesl-li nkdo jiný rou-

havou otázku, udeil don Salazar na jílec dlouhého svého španlského

kordu, jenž vyvracel bludaství velmi dkladn. Strachu neznal ani vi
dViblovi. Bál se jen ponkud boha, podle pedpisu císae, nejvíce však

své ženy. Pevyšovala jej znan vhlasem i duševní mocí. Pravovrnost
dony Francisky Juany byla jako z ocele i ze zlata; luavka se jí netkla,

úder pak vyloudil z ní jen jiskiy. Taková jadrná, vdomá, úelná ba
fanatická nábožnost, schopná nejžárnjšího vzplanutí, z kterého srší

blesky a záí slunce, nepesvduje snad, uchvacuje však. Mladý Sejler

dal se jí také strhnouti, oekávaje od zjevení odpovdi na otázky, které

nebyly rozluštny ani vlastním studiem, ani šikovatelskými výroky dona
Salazara. Rozumím dobe této vdné ochot, s níž paní Salazarová

setkávala se u svého chránnce. ím výše pne se duch lidský, a rozši-

uje obzor svj do dálky a do hloubky, tím více záhad kmitá se ped
ním. Nkteré snad namáhav prozkoumá i vyšetí jako hvzdá porzné
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livózdy na vném, nomém nebi. Ale za poznanými rojí se nové a nové

v širších a širšícli kruzích nekonenou tní vnosti. Clovek umdlévá
a pec nechce vzdáti se; jest navyklý obsáhnouti prostor i as a všechno,

co v nem, poldedným njakým mítkem ; není sjjokojeu s niím, co

uniká rozumu a nad nekoneností vrtí hlavou. Proto utíká se konené
rád k Bohu, zizuje si ho za i)omocníka v rozpacích, klade tajei)lný

vesmír v Jeho náruí a zbavuje se tak nesnesitelného l)cmcne, pod nímž

sám klesá. Tím vítzí nad malomocným rozumem poesie víry, v níž jest

lovk spokojen, vytvoiv si božstvem ohranienou pedstavu, která

obsáhne vše, i neomezenou vnost i nevyzpytné hádanky. Proto lovk
touží po víe, želí její ztráty, jestliže jí i)ozbyl, a závidí jí každému,
komu pes temné hlubiny jsoucnosti klone se víra jak duhový inost,

vedoucí do ráje. Ille, Narcisko", vzpamatoval se starý malí s úsmvem,
zvedaje švadlou ruku a ukazuje na adu kvartovýcii, prost v hndé
kži vázaných knih v pihrádkách sekretáe. „Zapomnl jsem, že leží

pede mnou struné zápisky mých pedk; oi mé vznesly se bezdky
tam k tm drahocenným memoirm mincmistra Rejnburka a moje ústa

etla ti z nich nkteré úi-yvky. Doufám, že t píliš nenudily, a dívky

dovedou si vážiti spíše drobtu krajek z límce románové rekyn než

celého knihového skladu moudrosti všech íilosoíu a prorok. Vrátím

se tedy radji k naší kronice, — romantického jest v ní hojnost. —
Ješt jedenkráte hrozilo Janu Václavovi nebezpeí , don Salazarové

nevítané. Sejlei^v otec, Zachariáš, byl se u dvora Valdštýnova v roce

1632 seznámil s francouzským alchemistou 13usardirem a jeho pro-

stednictvím s vídeským alchymistou, baronem Kichtliausenem z dhaosu.

Richthausen dopisoval si astji s paní Selenou o dležitostech umní
hermetického. Selena, cítíc blížiti se poslední svou hodinku, svolávala

všechny své pátele k ochran sirotka, jejž na tomto svt zanechávala.

Psala i Richthausenovi a ten pozval Jana Sejlera ihned k sobe. Paní

generálová jej nepustila; Richthausen pak pijev sám do Kutné Hory,

odejel zase s nepoízenou, a jeho opravdová píze k mladíkovi nic

zlého nevstila. Mladý Sejler podrobil se vli paní Salazarové a dal

si vštpovati její víru, pijímal její nauení jako vyprahlá zem kýženou

vláhu. Na pomoc byli don Francisce tehdejší rektor jezovitské koleje

kutnohorské, Jarolím Unovský, a jesuita Jan Koínek, pilní hosté v dom
Minsterberském ; horlivá apoštolka pibrala si je, nedvujíc vlastním

vdomostem náboženským, jichž dotýkal se mladík mnohdy otázkami

všetenými. Volba tato nebyla šastná ; ue byl omámeu a pekonán,
l)Oznal však v pozdjších letech zralejším duchem, že byl na as toliko

udoláván oslující sotistikou Jezovit. Rektor Unovský snažil se získati

nadaného mladíka svému ádu a stopiti v organisaci ádové bystrého,

samostatností nebezpeného ducha. Tomu však opela se paní gene-

rálová. Ctila otce Jezovity, byla jim povdna za dokonalé pokato-

liení Horník, a pece litovala, že nebyla s to vynutiti ze sebe sympatie

k nim. ád zarmucoval její srdce pílišnou sobeckostí, hrabivým poí-
náním i nedostatkem všeho soucitu s chudinou a obcí, kterýmiž nepk-
nými vlastnostmi kutnohorští Otcové zvlášt vynikali. Tyli a žili v hoj-

nosti ohromného, mstu vylévaného majetku nic jinak než jako tehdejší

šlechta, úpln pro sebe, nedávajíce nic ani na kostely a církevní úely ^



298 ^^^ Lier:

ba ješt závistiv usilovali o zkrácení arcidkana i kláštera Sedleckého.

Takové prosaické eholi nechtla vydati dona Franciska Juanita svého

miláka, jakkoli vroucné si pála, by zasvtil se bohu na odinní hích
své rodiny, kteráž po dv století v moci áblov a v pisluhování jemu

lilosofií ohnivou zstávala. Don Salazar utržil si v r. 1G62 na výprav

do Sedmihrad proti knížeti Michalu Apaífiniu pi vyproštní obleženého

Kolose tžkou ránu, jíž rok na to podlehl. Ydova pohbila ho slavn

a s pimenou ctí ve Vysokém kostele svatojakubském a uchýlila se

na sklonek svého života do kláštera jeptišek Cistercianek v Pohledí,

kdež v rozjímání a dobrých skutcích, ovšem ponejvíce klášteru pro-

spšných, strávila pokojn své dny až do svého úmrtí v roce 1671.

Synové, don Blasio Eusebio, don Antonio a don Micael, nespsobovali

jejímu srdci radostí; odvrátilo se od nich a pilnulo cele kJanu Václavu

Sejlerovi, kterýž ji z Kutné Hory následoval a jejím piinním do ádu
sv. Augustina vstoupil. Mniši ti, než na dobro v Nmeckém Brod se

usadili, požívali pohostinství obce prozatím na zámeku v Blé. V téže

dob pipadlo mu krom nadání malé ddictví. Baron Richthausen z Chaosu

byl za své psobnosti v pražské mincovn nabjd domku s rozsáhlou za-

hradou zde, ve Chlumu. Umíraje r. 1663 bezdtek a in poslední po-

ízení o velkém svém jmní, vzpomnl si na sirotka po píteli. Odkázal

mu odlehlý i zanedbaný stateek ve Chlumu, chtje mu tak pispti. Ale

ddic návodem paní Salazarové nedbal o statky pozemské. Pronajav domek
i zahradu, rozdloval maliký výnos mezi chudinu a poteby svých vde-
ckých studií. Paní Salazarová dovršila své bohulibé dílo ; mladý eholník

dlel jí na blízku, trávíval peasto celé dny v její celi, spláceje jí láskou

dobrou vli a píchylnost mateskou; nezkalil její štstí ni špetem, ni

pohledem. A teprve když zatlail její oi, shodil se sebe eholní šat.

Osm let studií neúnavného badatele v podivných prý, zaprášených a po-

hozených knihách bibliotéky klášterní a osm let dospívání mladíka

v muže, zírajícího jiskrným pohledem v život, promnilo mnicha na

dobro. Zmizel, a zárove s ním ztratila se nejmladší a nejspanilejší

Cistercianka z kláštera Pohledského. Mocné rameno policie církevní

domakalo so tei)rve po roce zpronevilého knze. A naleznuvši ho,

trhlo sebou zpt. Nebylo radno zasahati násiln do sboru milc císa-

ových, mezi nimiž tšil se dvorní luebník Jan Václav Sejler zvláštní

pízni. Leopold I. oblíbil si ho jako vtipného, vysoce i píjemn vzdla-

ného spoleníka, kterýž mimo to v dvrných besedách zdailými pokusy
luebními mocn pipoutal interes císav ku své laboratoi. Nábožný
a církevní kázn dbalý Leopold I. soudil zcela správné, že by potre-

stáním ušlého mnicha vzešla vd vtší škoda nežli církvi zisk. Poku-
toval Sejlera dosti krut, vzav mu milenku a vrátiv ji klášteru Pobled-

skému
;
jemu samému sjednal mírné pokárání a formální propuštní neb

vyobcování z ádu augustinského a vyslal jej k zahojení krvácejícího

srdce na cesty. Sejler pobyl ti roky v cizin, nejvíce ve Francii. Po
návratu uvítal císa toužebn a milostiv svého oblíbeného luebníka,

zahrnoval ho jako v náhradu za utrpení odmnami a svtskou ctí, po-

výšil jej v uznání jeho zásluh a v ocenní starobylosti a ušlechtilosti

jeho rodiny v roku 1676 do stavu rytíského, pevádje na predikát

z Eejnburka i erb jeho dda z matiny strany, Jiljího Fuxa z Rejn-
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burka, a desif^noval lio za nejvyššílio mincmistra v království Ceskóm,

iiadóje se do umu luebníkova zvelebení ui)adajíc.ícli bání kutnohorskv( li.

Pímo z Ebersdorfu, — kdež tenkráte Leopold 1. se svou práv oddanou

manželkou Eleonorou Magdalenou Falcko-Neuburgskou meškal a v milo-

stivé nálad Sejlera diplomem ze dne 16. záí 1G7G byl nobilitoval —
odjel nový pán z Rejnburka do ech na obhlídku dol, hutí a mincoven,

aby králi mohl podati žádanou relací a návrhy, které by mu pak s in-

strukcí vráceny byly. Zajel si nejprve do jižních Cech a v Budjovicích

vyhledal si Františka Ignáce, prvního z malí Strzyckich. Povdl jsem

již, kterak pedek náš okál, ba obživl, ztráceje juž všechnu nadji na

vybednutí z bídného svého života. Pesthoval se ihned do Ilory a jal

se cliut pracovati. Dosazení pána z Rejnburka na úad nejvyššího

inincmistrovství protáhlo se arci až do 20. ervence 1678, ale malí
byl s dostatek zamstnáván zakázkami Kejn])urkovými z Prahy a z Vídn
a šlechtou v Kutné Iloe i v okolí usedlou, jmenovit baronem IJer-

nardem Vžníkem na Nových Dvoích a baronem Obiteckým, jimž ho

Rejnburk dojioruil. Nový mincmistr, usadiv se na Vlašském dvoe,

obral si Františka Ignáce Strzyckého za svého dvorního malíe, ujal se

podnikav a rázn výkonu svých práv i povinností, zavádl opravy ve

správ hor, nové spsoby dobývání a tavení rud, hledal iievyerpaná

ložiska, chránil msto pi výsadách, pál Horníkm, vypuzoval copae,

šejdíe a židy. Ale vedle práce znal i ušlechtilou zábavu a pro technické

ízení nezapomínal na poteby ducha, na povinnosti velmože k umnám.
Jan Václav z Rejnburka byl povahou svou pravý grand-seigneur. Za
jeho panství zaskvl se poznovu Vlašský dvr v lesku i nádhee a na

starém hrad mincmistrovském bylo veselo i živo. Pán z Rejnburka

zídil si skvlé sídlo, dstojné velkého pána, obklopeného stále uroze-

nými hosty, umlci, bystrými i veselými soudruhy a krásnými dámami.

Mincmistr shromáždil kolem sebe pestrou družinu — v níž, jak eeno,
náš pedek úad dvorního malíe zastával — vj^jíždl toliko v prvodu
jízdné eskorty, s trubai ped vozem a veer za svitu planoucích po-

chodní, dával plesy, hostiny, letní dobou okázalé zahradní slavnosti

s ohostroji , a l)enátskýjni regattami na své mincmistrovské ville na
Baštácli u Kolína, a pijímal vznešené návštvy. Sám Ijcopold I. za-

vítal k nmu v roce 1G80 a sestra jeho, arciknžna Eleonora Marie,

ovdovlá královna polská, pozdji vévodkyn Lotrynská, poctila ho

rovnž svou návštvou v roce 1678. Ale ím více jsme povzneseni,

tím snadnji padáme. A Rejnburkovi nechyblo závistník. Nejzarytjší

a nejhorší z nich byl iditel mincovny, i)ozdji za své zásluhy o svržení

Rejnburka úadem hofmistra nad liorami odmnný Jakub Kryštof Kroh.

Tento muž podrýval i)ostavení mincmistrovo stálým, tajným i zjevným

oeríiováním, úklady, spory a žalobami, jimiž si stžoval do hospodáství

Rejnburkova hned v Praze, hned ve Vídni. Mincmistru bylo sice snadno

zbaviti se nepítele, jehož služby mohly býti korun týmže užitkem

i v jiné minci než kutnohorské. Ve své pýše a snad i lehkomyslnosti

podceoval však nevražení svých osoovatelv, promíjel a zavíral oi,

až zavedené vyšetování pouilo jej o správnosti poekadla o vosách

a lvu. Byl obvinn z mnoha hích, spáchaných alchemickými pokusy

a správními opravami, provádnými o pekot; žalobníci zveliovali vý-
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mluvné ovšem faktum, že za tíleté správy Rejnburkovy obráceu v dým
veškereii výtžek dol, pes 40.000 hiven stíbra, v dnešní hodnot
tedy asi jeden milion zlatých, tenkráte však mnohem více. Mincmistr

pipouštl, že uálilé a ne vždy si)olehlivé experimenty pohltí nejpi*ve

veliké, pro malé duše hrozné sumy, aby pozdji vydaly užitek mnoho-
násobný; doznával upímn, že mnohdy drahým omylem byl varován

ped píštími ch5-bami; povdl, jak spiklí podízení úadníci dovedou

nejlepší úmysly a opatení svého velitele na jeho škodu ve zlé obraceti,

— ale nic naplat — vláda nevila, dvr bj'l rozmrzen, a když ko-

nen Leopold I. povolal sám svého milce ad audiendum verbum, skrýval

se již blesk královské nemilosti v temném mranu, které se jak píkrov
noci nad životem mincmistrovým snášelo. Odjel do Vídn. Cestou setkal

se s poslem, jejž vyslal tajn za ním pítel jeho a soudruh v bádání

alchemickém, Jan Humprecht hrab ernín z Chudenic. Zprávy pán
ernínovy zniily poslední nadji Rejnburkovu v píznivé vyízení sporu

a vstily nejhorší. Byly zajisté spolehlivé, nebo hrabe byl z prvních

a nejvznešenjších osobností té doby. Radil Rejnburkovi k útku za

hranice. Pronásledovaný mincmistr neposlechl. Zemel náhle dne 18. listo-

padu 1681 a pohben tiše. — Pan Jan Václav z Rejnburka nenadal

se ovšem takového konce. Pomýšlel na ženitbu, na klidné a jasné živo-

bytí píznivce vd i umní, až by se úedních trampot sprostil, zakládal

si skvostnou obrazárnu, bohatou knihovnu a drahocenné soukromé mu-
seum. Ke zbudování svého sídla vyhlédl si prostranný pozemek svj
zde ve Chlumu, jejž byl — jak ti povedomo — po baronu Richthause-

novi zddil. Postavení nádherného, se svrchovaným vkusem provedeného

i zaízeného paláce tanulo mu asi již dávno na mysli jako blahý, vá-

bivý sen, nebo hned v roce 1676, jedva že byl designován za nej-

vyššího mincmistra a pijel do ech, ohledal místo, opatil park, dal

si od Domeuika Ernesta Sambriciho sdlati plány paláce, jejž pak ihned

Jan Spinetti založil, stavl a v dekorativní ásti obohacoval. Pan z Rejn-

burka bdl sám nad pracemi, doploval, radil se, neznal mezí ve vý-

dajích na budovu i umlecké její vyzdobení a pohánl práce usilovn.

A ml nádherné sídlo na Vlašském dvoe kutnohorském a letní útulek

na své mincmistrovské ville, kdež zejména alchymii se vnoval, jsa tam

vyrušován jen tehdy, kdy sám chtl, — necítil se ve svých úadních
bytech pece jaksi doma. Bylo, jakoby jím hrála nervosní pedtucha
brzkého skonení mincmistrovské slávy. Zajíždl stále sem do Chlumu
a nemohl se dostavby svélio paláce ani dokati. Pod rukama Spiuettiho

vyrastala budova ze zem jak orientalská pohádka, vtlená po vli minc-

mistrov do rozkošného výkvtu francouzského baroku. Sochai Qui-

tainer a jeho vedením Prokov, Baugut i Šuler korunovali palác, oživili

park a naplnili vnitro domu velebnou, do kamene vkouzlenou ki-ásou

skupin, soch a vlys; proslulý stukator Monfretquadri zastel stny
a plafondy skvostným stukkem, do pokoj zanášel útulnost ezbá Kašpar
Egler pvabným nábytkem, sdlaným po francouzských vzorech. A po

klenbách i zdích rozpínal helénské nebe v pestré nádhee, jasném zlatu

i sálavé kráse bájeslovných boh mj pradd František Hynek Strzycius.

Jemu pipadl vedle architekta nejvtší podíl na sarování tohoto zla-

tého domu. Pán z Rejnburka lnul k malb, od mládí, — piinním



Narcissa: 201

své matky Seleny a vlastním pirozeným pudem. Obliba tato zvýšila se

pobytem v Itálii, Francii a Nizozemích v ušlechtilou vá.še, kteréž poustel

náí5 pán volnou uzdu. Zstaviv našemu pedkovi svobodnou vli, neljyl

ani s jeho návrhy spokojen. Rozmnožoval, sesiloval je a protkával

ideami rafinovaného vkusu, až vzrostl pvotlní rozvrh v obrovskou úlohu,

s kterou pedek náš sám nebyl. Pracoval se svými uni Mikulášem

Šimkem, Arnoldem, Antonínem Molinarim Nymburským, synem svého

soudruha z Benátek, ml za pomocníky své vyuence Františka Tarka,

Mikuláše Wiutera, Václava Marika, slavného Petra Brandla, proslulého

Jana Jiího Ileintsche a pizval si na pomoc mistra Jana Kryštofa Lišku

i „slezského Apella", Michala Leopolda Willmanna. Na podzim roku

1681 bylo dílo architekt, stukkator a socha hotovo. Ješt néco ez-

báských a zámenických prací bylo k dokonání, malby pak ovšem

z malé ásti tepiTe provedeny, namnoze jen poaty. Umlci a emeslníci

rozešli se vtšinou na dobro. V osielém dom zbyl toliko vrátný na stráži

v domku pi vratech parku. Vydav se za temné boulivé noci koncem
listopadu na ol)chzku parkem a pišed k vod pod villou, spatil za

mstem pes rybník rudé, vtrem rozhánné a trhané svtlo pochodní.

Blížilo se a stanulo posléze na protjším behu rybníka. Konina ta

byla tenkráte úpln i)ustá, ležela mimo hradby msta i molda býti na-

vštvována toliko strašidly z nedalekého popravišt. Poctivá kesanská
duše se tam noní dobou neodvážila. Vrátný zbystil zrak a poznal

])od pochodnmi dva jezdce, již provázeli tžký, veliký koár cestovní.

Jezdci opustili sedla. Promluvili s koím, odevzdali mu své kon, pi-

vlekli odnkud loku a pustili ji na vodu. Za nimi objevila se pak

z koáru vysoká, úpln do erného plášt zahalená postava, k níž tulil

se štíhlý, útlý jinoch. Jezdci poklonili se jim, uvedli je do kocábky

a popustivše jim nejlepší místo na lodi, chopili se vesel. Zvolna blížila

se lodice pod záí pochodní ku behu. Strážce odstoupil do stínu a pi-

chystal si mušket k výstelu na neznámé noní hosty. Leknutí vyrazilo

mu však zbra z rukou. Ztruul hrzou a vyteštil oi na bledou, žha-

výma oima jiíšern svítící tvá muže v erném plášti. Duch pána

z llejnburka vracel se z onoho svta do svého domu, provázen andlskou

bytostí nadpozemské krásy; její spanilá hlavinka spoívala dvrn
a nžn na rameni mincmistrov a z jejích skvoucích zrak linula se

k nmu zlatá zá milostné oddanosti. — Vrátný byl již oželel dobrého

svého pána. Zvst o jeho náhlé smrti pronikla záhy do Chlumu ; mly
takové noviny, kterým íkáme sensaní, již tehdy kídla i bez telegraf

a železnic. Za první zprávou došla uritjší, a práv ped nkolika hodi-

nami vyvráceny na radnici poslední pochybnosti vrného služebníka.

Páni povolali si ho tam, povdli mu úedn, že pan Jan Václav Sejler

z Rejnburka s vezdejším svtem se rozžehnal a zavázali vrátného z vyšších

rozkaz pod písnou pokutou, aby opatroval a stežil dm až do dalších

naízení a koneného rozhodnutí o pozstalosti mincmistrov. Proto

vlastn nespal a pecházel parkem, v nmž zjevil se mu krom nadání

duch pánv. Lodice pirazila ku behu, jezdci odhodili vesla, vyskoili

a povytáhli kocábku mlinou více na sucho. Vrátný, pihlížeje bez-

dn, jak pimrazený jejich poínání, poznal v nich mincmistrova dvor-

ního malíe a komorníka. Krev poala v nem táti, — tito dva byli
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pec lidé! V tom zocil ho již také náš i)edek, tasil, ale zarazil hned

zase poloobnažený kord, rozeznav podobu strážcovu. Pokynul mu, ode-

vzdal jednu z pochodní a poruil kráeti naped k domu houštinou, aby

zá svtel pes ohrazení parku do okolních uliek nezasvitla. Napjatý

sluch rozileného strážce zaslechl za sebou nkolik vt, prohozených

mincmistrem ; znla pirozeným hlasem, po lidsku a týkala se pozemské
skutenosti. Rozkošný prvodce Rejnburkv odpovdl a slova jelio

byla všecka hudbou, která svítila, jásala i liála, až vrátnému mrazení

pecliázelo, líbeznému pocitu ustupujíc. U portálu domu dodal si strážce

odvahy a políbil pánovu ruku. Byla teplá, mkká i položila se vlídn
na rameno sluhovo. Mincmistr upel na obliej vi'átného pronikavý

pohled, ujistil ho své dvry a uložil mu mlelivost. Pán se svým mla-

distvým prvodcem uveden do vnit, v krbech rozdlán ohe, a uejpi"ve

postaráno o tlesné poteby neoekávaných hostí. Vrátný, honný povely

semo tamo a šukaje sám v horené píli, nahodil se do pokoje práv,
když mincmistr snímal se svého útlého soudruha pláš a veliký per-

uatý klobouk; s temene roztomilé hlavinky rozvlnily se mohutné
proudy kadeí a splynuly na šíji a prsa luzné, v šat panoše obleené
dívky. Náš pedek nedal však užaslému vrátnému lelkovati. Yypudil

jej a pibral si ho s komorníkem na pomoc k rychlému sroubení voru

ze dev, uložených po stavb stranou. Na pramici pepluli konen
znovu rybník, a dopravili koár s komi a koím také do paláce.

(Pokraování.)

Modré slunce.

Od dra. Augusta Seydlera.

(Pokraováni.)

IV.

ejprve pomýšlel jsem (tak vypravuje Laugley) na Pik na Tene-

riffé, konen však uznal jsem vhodnjším voliti nkteré místo

na území Spojených Stát, zvlášt když mi vláda nabídla pro-

stednictvím Signál Service a návodem jeho pednosty gene-

rála Házena*) hmotnou pomoc pi doprav jakož i vojenský

prvod v celém svém území, kdyby ho potebí bylo. Žádná

hora ve východní ásti Spojených Stát nezvedá se píliš nad 7000',

a akoli vystupují Rocky Mountains do dvojnásobné výše, bývají vrcholy

jejich sídlem mlhy, takže vytené podmínky, jestli vbec kde, jedin na

druhé stran pevniny, v jižní Kalifornii, vyskytnouti se mohly, kde

vrcholy Sierry Nevady náhle vystupují ze suchého vzduchu velkých

pustin v osamlých hrotech, jež k východu shlížejí s výše skoro 15000'

na pusté kraje.

*) Signál Service jest orgaulsace praktické meteorologie ve Spojených
Státech, jejíž vrchní správu má ministerstvo války, užívajíc takto velmi vhodným
spsobem sil duševních i fysických, které by jinak v as míru ležely ladem.
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Vzdálená tato konina byla v dobcS o ktcró mluvím, tém na-

prosto neprozkoumána, a nejvyšší bod její, Mount Whitney, byl navštíven

snad jednou neb dvakrát, popisován však jakožto místo poskytující vše,

ehož bychom si páti mohli, jen kdybychom se tam dostali. Ponvadž

bylo dosti pochybné, zda-li své pi-ístroje, vážící nkolik tisíc liber, do-

staneme na vrch, a jelikož nám bylo cestovati 3000 mil (angl.) než

bychom se dostali jen tam, kde vlastn obtíže poínaly, a po opuštní

našich voz láO mil krajinou pustou, lze tázati se, pro jsme se vy-

dali na cestu tak velkou, vydávajíce se v ncbezi)eí namnoze neznámé

úplného nezdaru. Odpovdí jest, že hory 15000 stop vysoké, na nž
lze se dostati, nestojí pede dvemi našimi, a že možnost takového ne-

zdaru ležela v samé povaze našeho pokusu, takže jsme vyšli nikoli

k vli pouhému dobrodružství, nýbrž z dvod podstatných. Libera-

lita mšana Pittsburgského, k jehož povzbuzení celý

l)odnik byl proveden, poskytnula nákladné a jemné pí-

stroje pro tuto expedici*) a ochota transkontinentalné želez-

niní správy umožnila nám, vzíti s sebou drahocenný ten 'náklad ve

zvláštním voze, v kterém byla umístna pod dozorem kuchae a správce

i kuchyn a znaná zásoba potravin.

Ve voze tom prolétli jsme celou i)cvninu od oceánu k oceánu,

zastavili se v San Francisco pro vojenskou eskortu, jeli pak 300 mil

na jih, bychom se dostali k horám, a obrátili se konen opt k poušti

na východ, se Sierrami na severu, vykonavše tak cestu, která by byla

ryzou rozkoší, kdyby nebylo vzpomínání toho, co nás oekávalo, jak-

mile jsme opustili svj vz. Nevím vskutku, cítí-li lovk triumfy civili-

sace nad nepátelskými silami pírody kdekoli více, nežli pi kontrastu

píkrém, který se jeví pi podivuhodném i)epychu moderního zízení

železniního oproti životu v i)oušti. Nalezáme-li se ve stedu jedné

z velkých pustých krajin zemkoule, dívárae-li se oknem letícího vlaku

na vyprahlé plán, rozkládající se v neobydlené opuštnosti na
^

míle,

a obrátíme-li se pak k dobe opatené tabuli s ovocem a s mraženým —
nezávidíme hrdinm povídek orientálních, kteí byli v jediné noci pe-

nášeni skrze strašné pustiny na zádech okídlených geni. Náš penesl

nás pes 3000 mil do Mojavské poušt. Více a více pibývalo horka,

když vlak se zastavil uprosted rozsáhlé plán písité, asi po plnoci.

Probuzeni ze sna, sestoupili jsme na hndý písek a vidli jsme, jak

skvostný náš vz mizí ve vzdálenosti, doznávajíce tak pechod od civili-

sace k úplnému skoro barbarství, tak píkrý, jak jen pomysliti bychom

si mohli. Poali jsme zvolna stoupati k severu s teplomrem ukazu-

jícím 110 st. (F.) ve stínu, a-li se o stínu mluviti mže v poušti té,

obývané hlavn chestýši popelavé barvy, nesmírn jedovatými.

Vody tu není le ve velmi velkých vzdálenostech a pda zdá se

ve vzdálenosti pokryta solnými vrstvami, pispívajícími ku vzniku klam-

ných odraz vzdušných. Jsou tu v skutku stará dna vysušených jezer

*) Liberalita mšan amerických, tchto „chladných, vypoítavých

yankeev", vi problémm vdeckým, jichž realisování jinde ani státní po-

mocí nelze docíliti, jest vskutku úžasná. My, kteí toneme stále v „ideálech"

a blouznním chceme národu pomáhati, pro takový praktický idealismus ne-

máme ovšem smyslu.
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solných, z nich nkteré pod hladinou oceánu; zde jedno po naší stran,

v šíi asi 20 mil, zjednalo si název Údolí Smrti, pro velký poet lidí,

který v nm zaliynul. Kdysi zástup vysthovalou — v dobách, kdy

ješt vysthovalci v karavanách táhli ])evninou naší — byl se dostal

šastn ohromnými pouštmi Arizony, až zraky jejich, po plleté pouti,

byly potšeny pohledem na zasnžené vrcholy Sierr, v klamné blízkosti

se objevující. Cíl jejich dlouhé pouti jevil se ped nimi; jen toto údolí

je ješt dlilo od nho, i sestoupili do nho, domnívajíce se, že za

den dojdou konce — však nedošli

!

Po ase nalezena dlouhá ada voz s kostrami zvíat ješt zapra-

žených, a u nich kostry muž, žen a dtí, zahynuvších žízní— nkolik

pomník dsné události té spatili jsme ješt na cest své. Uvádím to

co nepímý dkaz kromobyejné suchosti krajiny té, suchosti, která

ostatn sloužila úelm našim — zbaviti se totiž co možná vodních

par, jež, jak známo, tak mohutn pohlcují slunené teplo.

Vše má svj konec a tak i naše pou, která nás konen pi-

vedla k cíli našemu, k pat nejvyššího vrcholku Sierr, Mount Whitneye,

vznášejícího se nad námi v dsné píkrosti sráží, jež zoufale nepístup-

nými a bájen blízkými nám pipadaly. Celá tato pustá horská kra-

jina, ve svém pozvolném stoupání od západu a v srázném spádu k pustým

rovinám východním, upomíná mne na pásmo horské na msíci, zvané

Apeninami, více než cokoliv jiného znám na zemi. Vrcholky mají tvar

ozubených hrot, podobných „jehlám" v Alpách, jež v ídkém vzduchu

tak klamav blízkými se zdají, že bychom, pijdouce k takovému po-

hledu nepipraveni, tém se domnívali, že máme ped sebou velké šedé

kameny v mírnjší vzdálenosti, tu a tam opatené malou bílou skvrnou

na vrchu, tak jakoby šátek neb arch papíru tam byl položen.
t

Ale dalekohled nás pouoval, že ty domnlé kameny mají výšku

nkolika Snowdon na sebe nakupených a ty bílé skvrny že jsou sn-
hová pole, vy7)adající ach ! tak lákav chladnými ve žhoucím parnu poušt,

kde jsme se byli položili táborem u malé íky, vytékající z njakého
neviditelného jezera ledovcového v hoejšímu vzduchu. Zde jsme rozbili

stany své a jali jsme se pracovati (neb jak eeno, bylo potebí dvou

stanic, dolejší a hoejší, k pozorování výsledku) ; i pracovali jsme zde

po ti nedle v parnu takoka nesnesitelném, oisujíce pi tom neustále

stroje, na než horký vítr nasazoval ervený prach poušt. V nejbližším

sousedství tchto stan stoupal teplomr, pokrytý jedinou deskou skle-

nnou a obklopený vlnou, na 237 st. ve slunci, a nkdy bylo parno ve

stanu, zatemnlém pro studium jednotlivých paprsk, naprosto nesne-

sitelné.

Konen byly stroje naše rozebrány a mezkm našim naloženy,

kteí je mli desítidenní cestou pes hory penésti na druhou stranu

skalnaté hráze, zvedající se ve vzdálenosti 10—12 mil, na míle nad
hlavami našimi. Kdežto naše karavana mezk v prvodu eskorty touto

delší cestou se ubírala, vydal jsem se sám s prvodím kratší cestou

k onm bloskvoucím skvrnám nad oblaky, jež nám byly dole v poušti

pipravovaly denn muka Tantalova, uvádjíce nám na mysl rozkošný,

nepístupný chlad. Slunce bylo spražilo naše tváe v hn vydlávané
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kže, a pechod ku cliladnjšírau vzduchu hyl z poátku pi stoupání

našem rozkošný.

Ve výši 5000' (loriizili jsnie k bídnému houfci polonahých divoch,
jioloženému táborem kol ohne, ve výši OOOO' nalezli jsme prvních n-
kolik roztroušených strom ; a zde poslední slabá stoi)a pšiny pestá-

vala, i sestoupili jsme úzkým i)rlomoni do eišt bystíce horní, v nmž
jsme si razili dráhu do výše prosekávajíce se široinami skrze téla

padlých strom, potýkajíce se takka o každý krok a postupujíce na

místech, kde další i)ostup zdál se nemožným. Bylo zajímavo pemýšleti

o osudu našich siderostatických zrcadel a jiného drahocenného nákladu,

jenž se nyní nkde potloukal podobnými cestami; zajímavo, le i zcela

zbyteno— neb nyní nemohli jsme více couvnouti, i bylo nám starati se,

jak bychom nejlépe poídili. Ostatn pozornost má zaala se obraceti

k pedmtu více osobnímu. ím více pibývalo chladu, tím více slunce

pálilo kži — ano doslovn spálilo, tak že poaly ke konci tetího dne

tváe i i'uce mé, stvrdlé v poušti jak litina (tak alespo jsem se domní-

val), že poaly vyhlížeti jako by byly žíhány rozžhaveným železem, zde

v tomto chladu, kdy teplomr v noci již klesal k bodu mrazu; a pece,

ím více jsme stoui)ali, tím více tento paradoxní úinek vzrstal : ím
chladnji kolem nás, tím žhavjším stával se dech slunce.

Všichni z nás bezpochyby již slyšeli o tomto podivném úinku
žáru sluneního v chladnu, a nkteí z nás to byli již zakusili v Alpách,

kde jest týž úinek asi podporován odrazem od snhu, jehož jsme zde

nemli kolem sebe le v roztroušených kupách — než zde stží bylo

lze poznati obliej mj ke konci tvrtého dne, i zdálo se takka, jakoby

slunené paprsky zde nahoe byly nco zcela jiného a obsaliovaly nco,

co se vzduchem íiltruje, než-li to dospje k našemu pozemnímu bytu.

Záení jest zde ostatn zvýšeno též nedostatkem vodní páry, a celkem

se tedy tato osobní zkušenost výten shodovala s naší domnnkou,
že jest vzduch u vtší ješt míe, než se posud za to mlo, pravou pastí

naléenou na paprsky slunené, a že jest tento úinek selektivní absor-

pce a radiace v tsné souvislosti se zmnou pvodní, vlastní energie

a barvy slunené, kterou abychom studovali, jsme i)ráv byli podniknuli

výpravu svou.

Konen tvrtého dne, po krkolomném vystupování a slézání,

stoupali jsme úvalem, v nmž vodopád šuml, až jsme konen v pod-

veer došli k hoejšímu táboru svému, rozbitému pi malém jezeru,

pvodu to zmínného vodopádu; a jsme se nalézali ve výši 12000',

zdálo se nám, že jsme v údolí, ponvadž nás se všech tém stran

aratitheatraln obklopovaly skalné stny, do výše Gibraltaru svisle stou-

l)ající, jež nám odnímaly všelikou vyhlídku na pouš dole, ano i na

vrchol hory nad námi.

Vzduch byl bájen istý, tak že slunce zapadalo na ol)loze spíše

žluté než oranžové, odrážející se v malých, ledem pokrytých jezírkách

a v snžnýcli polích, místy se vyskytujících a vzdálené vrcholky hor na

západ pokrývajících.

Tlupa mezk, díve jinou cestou vypravená, nebyla ješt pišla

k hoejšímu táboru, i poznávali jsme, kterak jsme zbaveni pomcek
civilisace, nemohouce nabyti jistoty o hlavních strojích svých — nebo

U
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zde bez po^ty a bez telegrafu, tak málo mohli jsme zvdti, co se pi-
hodilo teba v nejbližším údolí horském, jako lo na moi mže zvdéti

o osudech jiné lodi, ped ní týž pístav opustivší. Jsouce odsouzeni

k neinnosti, vystoupili jsme na vrchol hory as 3000' nad námi, s leh-

ími stroji svými, penecliávajíce otázku o tom, jak upotebiti tžších

stroj, rozhodnutí pozdjšímu. Malá nadje nám zbývala, že je zde

dostaneme nahoru, když jsme lezli do výše na místech, kde žulové zd
byly roztrženy zemtesením, propouštjíce puklinami, jimiž jsme stou-

pali, pravý kamenný proud velikých skal — vskutku také tžší náš

apparat nebyl vynesen nad hoejší tábor náš.

Vyhlídka z vlastního vrcholu ovládala nesetné jehly na západ

pes obzor 50 mil vzdálený — neznámé to liory a vrcholky, neb vyjí-

maje táldý heben Mount Tyndallu a jeden neb druhý z mén vynikajících,

jsou všechny tyto výšiny neznámy a bezejmenný, a by byl pohled sebe

arokrásnjší — pvab souvislosti s lidskými zájmy, v hornatých kra-

jinách starších zemí se vyskytující, úpln tu chybí.

Bylo nemožno ubrániti se dojmm, jimiž na nás divoká opuštnost

této samoty, v hoejším vzduchu se vznášející, naše vzdálenost od lovka
a díla jeho psobila; než záhy obrátil jsem pozornost svou ku vcem,
s mým posláním zvláš spojeným. Dole v daleké vzdálenosti vzduch zdál

se býti naplnn rudým pracliem, vypadajícím jako oceán. Prach ten

v skutku jest pítomen všude (i v jasném vzduchu Etny jsem jej pozo-

roval) a akoliv se nedozvídáme o jeho pítomnosti pohlížejíce vzhru
skrze nj — pro toho, kdo s hry dívá se na, podobají se obyvatelé

této zem tvorm žijícím na dn kalného moe. My nepochybn povznesli

jsme se blízko k povrchu tohoto moe prachového, neb kolem nás byl

vzduch tak vybran istý a nad námi klenula se obloha tak syté do

fialová modrá, jak jsem to nikdy, ni v Egypt ni v Sicílii nevidl;

a pece ani tento vzduch nebyl absolutn istý, nebo jednotliv ovšem

Jieviditelny, prozrazovaly malé ástice ve vzduchu pítomnost svou pece
svým psobením na svtlo blíže kraje sluneného, tak že jsme se ani

.zde ješt úpln nepovznesli nad prachový obal, obklopující bezpochyby

celou zemi. Le bezpen cítili jsme, že jsme nejen ve vyšší, nýbrž

i v zcela jiné krajin. Nalézali jsme se na lemu pevniny— vtry, jež kolem

nás hrály, málo mly spoleného se vzduchem dole, penášejíce nad

hlavami našimi prach, jenž býval kdys ástí pdy ínské a peletl pes
Tiché moe; nebo zde byli jsme ponoeni ve velké kruhové .proudy

vzdušné zemkoule naší, a „blízcí slunci v pusté zemi" nalézali jsme se

uprosted nejvýhodnjších podmínek, bychom studovali rozdíly mezi jelio

])aprsky na povrchu a na dn kalného moe, kde jsme bjdi zanechali

ostatní lidstvo.

Sestoupili jsme s vrcholu a s radostí jsme vítali píchod své kara-

vany v hoejším táboe s pístroji dychtiv oekávanými; shledali jsme,

že mén utrpla, než jsme, hledíce k nescestnému rázu pustiny okolní,

oekávali. Jali jsme se stavti pilíe (podstavce pro stroje) a upravovati

teleskopy a siderostaty . . . Trpli jsme velmi zimou — v stanu vytvo-

ila se za noc vrstva ledu 3 palce tlustá — a horskou nemocí (pcí-
dlým vzduchem); byli jsme však píliš zamstnáni, než abychom pílišnou

pozornost vnovali tlesnému pohodlí, i pracovali jsme se zoufalou
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energií, bychom využitkovali zbývající podzimní dny, které byly již píliš

krátké."

Nyní vj'klá(lá Langley struné výsledky, ku kterým vzhledem

ku spektru slunenému dospl, a které úplné stvrdily díve již vytvo-

ený názor jeho. K této vci se beztoho ješt vrátiti musíme ; zde bude

snad tenái milo, sezná-li, jak Langley popisuje svj návrat z oné

smlé výpravy. Pokrauje takto :

„Kádi bychom l)yli déle se zdrželi, pros všeliké svízele a nepí-

jemnosti tlesné, le strašné sestupování a následující na to cesta pu-

stinou hroziv stály ped námi, a vláda ustaviné zimy zajisté stávala se

již tak nesnesitelnou, jako parné léto v poušti. Poslali jsme 10. záí
své stroje a vojenský prvod zpt cestou dívjší, a vydali jsme se

sami, bez bemen, na dobrodružnou pout dol k východním srážím,

hodlajíce —- a-li se nám to podaí — doraziti na rovinu za jediný

den. Nikdy nezapomenu na tento den, ani na scenerii velkoleposti více

než alpinské, která se ped námi rozevela pi sestupu našem, když

jsme slezše podél zamrzlých jezer v severním stínu vysokého piku prošli

východním lemem, skrze prchod tak úzký, že jen jeden mohl za druhým
postupovati, pidržuje se pi tom rukama nohama skal, jež mu bylo

obejíti — shledati tu, že jsme za jedinou minutu od zimy pešli k letu

— vyhlídka na zasnžené vrcholy za námi zavena a okamžit zamnna
vyhlídkou na žhoucí údolí a malou oasu, kde stály ješt stany dolejšího

tábora, stany samy neviditelny, le oasa vypadající jako zelený koberec,

hozený na hndou pdu poušt

!

Slézali jsme stále krajinou jedinou ve svém zpsobu, postupujíce

podél ledového proudu mezi strmými, do 2000' se vznášejícími stnami,

až, na samém zaátku noci, ledová bystina se promnila v živý tok —
a ohlednuvše se po daleké perspektiv naší celodenní dráhy, spatili

jsme ji ukonenou vrcholem Whitneye, osamle do mizícího svtla hoejší

oblohy se vznášejícího.

Mohu s potšením dodati, že bude dle vší pravdpodobnosti tato

krajina, jíž se v jistých ohledech, co se fysikálných pozorování týe,

žádná jiná nevyrovná, pro tento úel zachována, nebo p r e s i d e n t

Spojených Stát naídil, po pimeném výkladu jejích
výhod pro vdu, v y m e z e n í p 1 o c h y 100 t v . mil kolem
Mount Whitneye pro takovéto vdecké úely.

Nezbývá nieho pipojiti vzhledem k našemu návratu k civilisaci,

kde jsme zaali sbírati výsledky svých pozorování a redukovati je —
taviti rudu dom pivezenou a dobývati z ní ryzí kov — pozvolný le
nutný výkon, který zaujal velkou ás dvou let."

(Dokoneni.)

14''
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Klínový nápis na hoe Ašrut Darga.

rta z cest Josefa Wúnsche.

(Pokra. a Jokon.)

II.

O jsou nápisy klínové?

V pední Asii, lilavn v zemích poeufrat-

skýcb a potigridských, jakož i v sousední

Arménii a Persii, objevují se písemné památky,

které zaznamenány jsou spsobem, jenž ode

všech ostatních písem východních podstatn

se liší. Skládá se totiž písmo klínové ze

samých krátkých pímek. Jeden konec pímky
je široký, dále pímka se sužuje, až druhý

konec její v ostí vybíhá, takže pímky ty klínkm se po-

dobají. Nejobyejnjší smry, ve kterých klínky jsou psány,

jsou tyto : ^^.) ' ^^ a^ . Ve smrech jiných vbec

naprosto se nevyskytují, nebo vyskytují se zídka. To jsou

prvky tohoto písma. Prvky ty pak se bu spojují nebo

nkolikráte vedle sebe i nad sebe se kladou aneb se i pro-

tínají. Tak povstávají skupiny dosti složité, jimiž národové

rzných eí po dlouhá sta a tisíce let myšlenky své vy-

jadovali a zaznamenávali.

I to zvláštní je pi tom, že písmo klínové, pokud vdomosti naše

nynjší jdou, nezaznamenávalo se na plochách hebkých jako na p. na

papíru, a že nevyvádlo se pomocí barevné tekutiny. Písmo klínové

vesms tesalo se dlátem nebo rydlem; rylo se do pihlazeuých stn
skalních, do desek mramorových a alabastrových, do hranol, sloupc,

válc a i soch kamenných. Pemnohé památky takové tiskly se také

do desek a cihel hlinných, naež teprve hlína se v.ypalovala. Toto

tesání a rytí vyhledávalo zvláštní zrunosti emeslné, které podnes se

obdivujeme, nemohouce si tak mnohou vc dkladn vysvtliti. EJíny

vtši mívají délku asi 10 cm., ale nezídka objevuje se písmo i tak

droboulinké, že nelze ho ísti jinak než pode sklem siln zvtšujícím.

S tmi rznými emi, které písmu klínovému byly podkladem,

vyvinovalo se a kvetlo i písmo. É.ei pak bhem asu vyhynuly v ústech

lidu. Písemné památky klínové sice zstaly, ale i na ty se zapomínalo,

až úpln se zapomenulo. Tak nad nimi pešla staletí. První doba ke-
sanství pranic již neví ani o pvodu ani o významu jejich. Za díla

dábelská na mnoze se prohlašují a nií. O tch pak, jež lidem i asu
vzdorují, povst žvatlavá básnické své tkanivo upádá. — Teprve ve

vku 17. památky ty pozornost Evropan opt vzbudily, odtud pak

obdivuhodnému dmyslu lidskému podailo se, co víe nepodobným býti

se zdá : s kamene chladného divem sato je kouzlo, takže obživl a lidstvu
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udivenému mluví týmiž hialioly tajemnými a dávno, dávno zaniklými,

které ped mnohými tisíci rok do nólio byly vdechnuty

!

Klínové nápisy pocházejí vesms z dob starých, ale od sebe velmi

se rznícícli. as, ze kterého ten který klínový nápis pochází, dá se

také jen pibližné uriti. Ty nápisy, které pojednávají o Cyrovi, Dariovi

a Xerxovi a proto i achemenidské slují, pocházejí — jako na p. klí-

nový nápis na levém behu euratském asi 5 hodin od Malatie — z dol)

tchto panovník, tedy asi ze 6. a 5. veku ped Kristem. Tyto nápisy

jsou nejmladší ze všech. — Jiné nápisy týkají se panovník staroba-

bylonských a assyrských a pocházejí tedy z 1. a 2. tisíciletí ped Kr. —
Ale ješt ped tmito panovníky babylonskými a assyrskými po dlouhá

staletí v krajinách tch ueností a vzdlaností kvetly íše mnohem starší,

národové akkadští i sunierští, o nichž jen temné dochovaly se nás

zprávy jako o starých Clialdejcích. I z tchto i)rastarých dol) chaldej-

ských zachovaly se nám mnohé památky, jejichž vznik táhne se ješt

asi za 3. tisíciletí ped Kr. — Z toho patrno, že doba, kdy znamenalo

se písmem klínovým, objímá asi ti tisíciletí šeré a málo známé dávno-

vkosti, která ped narozením Kr. byla uplynula.

Klínových nápis objevilo se již bhem iV^ století množství

ohromné. Velikých nápis, které do skal jsou vtesány, není ovšem

množství nepehledné, za to však menších kus a kousk do Evropy

a hlavn do Anglie zavezlo se již velmi mnoho. Tak jen britské museum
hlinných tabulek má daleko již pes 15.000 ísel a tch, jež dosud

íslovány nejsou, je asi práv tolik. Mže se pak smle tvrditi, že všech

nápis, které dosud se zachovaly, zajisté je desetkráte tolik, než jich

mají Angliané, kteí již tak innoliý milion na tuto kamennou literaturu

obtovali a dosud obtují sumy ohromné.

Srovnáváme-li rozmanité nápisy co do zi^sobu písma a srovnává-

me-li tu hlavn nápisy rzného stáí, znamenáme brzy, že písma ta od

sebe se valn liší. Pi bedlivém pak porovnávání jednotlivých znaek
a celých jejich skupin, rozeznati lze hlavn ti druhy písma klínového.

V prvém druhu' vystihnouti lze asi 40, ve druhém asi sto a ve tetím

pak alespo 400 rozmanitých skupin klínk, tedy — písmen. Vyskytují

se dále i takové veliké nápisy, které skládají se ze tí sloupc písma

tsn vedle sebe stojících. V každém tomto sloupci pozorovati lze písmo

jiného druhu. Co to asi znamená ? Uenci vysvtlovali si to tak i onak,

až konen pravd zdálo se nejpodobnjší, že to bude asi jediný nápis

tikráte psaný, ale vždy v jiné ei. Co z poátku jenom se zdálo,

pozdji pravdou skutenou býti se ukázalo.

Ale jak pece možno bylo rozluštiti tyto nápisy, když i písmeny

i e, kterou psány byly, stejn byly neznámy? — Jak možno tu jen

jediné slvko ísti, jak "jedinému rozumti? — tak asi mnohý již táže

se nedokav. — Vyložím hned.

Šlo to ovšem z poátku velmi pomalu, bylo to nesnadné, dmysl
lidský asto z pravé vyboil cesty; ale šlo to pece, nebo co b)- ne-

možno bylo duchu lidskému?!

Hanoverán Jií Grotefend byl první, jenž na poátku našeho vku
tuto nmou hmotu bez ladu a sklady arovným bleskem ducha svého

pojednou ozáil. Pozíraje na klínové nápisy starých palác persepolských.
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soudil takto : Staí klassikové vypravují, že paláce ty vystavili králové

Achemenidi : Uarius, Xerxes a Hystaspes. Každý z nich na paláci

zajisté že o sobe zaznamenával. Jména jejich : Darius, Xerxes a Hy-

staspes zajisté tedy obsažena jsou v tchto nápisech. Yedle každého

jména bude zajisté i jakási titulatura napsána, která u každého jména

se opakuje, jako my na p. íkáme: král Darius, král Xerxes atd. —
Tato neveliká ada prostinkých úsudk stala se zlatým klíem, jenž

zázraným spsobem otevel brány do neznámé dosud íše vedoucí.

Xebo bedlivým srovnáváním menších i vtších skupin klínových vynašel

Grotefend konen ona ti jména vlastní, jakož i jméno, jež královskou

dstojnost jejich znamenalo. Rozloživ pak vtší ty shluky ve skupeniny

klínk menší, poznal tvar jednotlivých jnsmen, jakož i hlásky, které

se jimi oznaovaly. Tím poznal ovšem jen písmeny a hlásky v tchto

tyech slovech obsažené, ale poznávání dalších písmen a hlásek bylo

již mnohem snadnjší, a další písmo hlavn proto rychle pak se luštilo,

jelikož to byl náhodou ten první a nejjednodušší druh písma, který má
jen asi 40 písmen. Když pak i e nápis tch v bedlivou brala se

úvahu, ukázalo se brzy, že je to e eranská a sice nejstarší tvar ei
perské.

Když potom pozíralo se na ony nápisy trojaté, tu uenci seznali

hned, že první sloupec nápisu psán je v této známé již ei staroperské.

Ostatní dva sloupce pak nebj^lo lze mysliti si jinak než jako týž nápis

perský do jiných dvou eí peložený a sice do takových eí, kterých

v íši perské za Achemeiiid zajisté se užívalo. A sice zjevila se e
sloupce stedního jako jakási e agglutinující asi jako turetina. Uenci
jmenují e tuto eí skytskou neb i medskou, ale dosud nepodailo se

objasniti ji náležit. — Ée tetího sloupce konen ukázala se býti

babylonsko-assyrskou, která je sestrou hebrejštiny, fenitiny a arabštiny,

tedy e semitská. A v této ei babylonsko-assyrské psána je veliká

vtšina všech nápis klínových dosud známých.

Máme tedy 3 druhy písma klínového : písmo perské, písmo medské

a písmo babylonsko-assyrské neb krátce assyrské.

Perské v)'vinulo se z assyrského, je nejmladší, nejjednodušší a tedy

nejsnadnjší. V nm každá písmena znamená jedinou, jistou hlásku. To
zde všeobecným pravidlem, od nhož jen ídkými výminkami se uchyluje.

I medské písmo pošlo pímo z assyrského, ale je již mnohem
složitjší. Y nm jedna písmena neznamená hlásku jednu, nýbrž n-
kolik hlásek, tedy slabiku. Mimo to má i nkteré písmeny, které zna-

menají celá slova.

Ale písmo assyrské je náramn složité a spletené. Má mnoho
písmen, kterými oznauje se slabika. Mimo to skoro každou touto

písmenou oznauje se i celé slovo, ano jednou písmenou oznauje se

asto i nkolik rzných slov, a jediné slovo asto nkolika rznými
jtísmenami lze oznaiti. To ovšem pi luštní dlá obtíže nesmírné. Ale

ani toto assyrské písmo není pvodní, nýbrž pošlo ze starého písma

Akkad. Písmo akkadské však bylo prvotn obrazové práv jako písmo

mexikánské, ínské a hieroglyfové. Z toho pak, že práv u Assyr
obrazové písmo pecházelo ve znaménkové, vzešly zmateniny výše vy-

tené. Snad by vl)ec ani možno nebylo assyrským tm památkám po-
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rozumti, kdyby nie/i klínovými nújusy samými šastnou náhodou nebyly

se zachovaly pomcky, jež ])orozumení toto usnadují. Je to tak zvaná

„knihovna krále Assurbanipalova", v desky hlinné rytá, kterou A. TI.

Layard r. 1850 ve zíceninách starého Niniveh na.šel. Assyrové totiž

od starých Akkad, kteí Semité nebyli, zdédili nejen všestrannou vzd-

lanost, nýbrž i i»ísemnictví dosti bohaté, jiainátky v ei akkadské se-

psané. Z jjoátku každý Assyr vzdélaný znal tuto starou e akkadskou.

Nábožné zi)vy, modlittiy, arující a zaklínai formule starých Akkad
i Assyrové za svaté pokládali. Jejich uenci hojné opisovali zpvy ty

i s as.syrským pekladem, spisovali seznamy akkadských písmen, assyrskou

výslovnost k nim assyrsky pipisujíce. Pak zakládány i celé slovníky,

<írammatické obrazce, seznamy mst a ek, mr a vah, šat a nástroj,

jakož i zvíat, rostlin a nerost. Mnoho takových starých pvodních

spis dal Assurbanipal peliv o])sati a v knihovn své uschovati. To

knihovna Assurbanijtalova, která asem zajisté nejen e, nýbrž i celou

vzdlanost: starochaldejskou náležit objasní.

Z památek klínových, které te již jjodanlo se objasniti, tží pe-
devším dje- a zcm]iis starých íší ])edoasijských. Jsou tu jiredevším

seznamy zemí, mst a ek babylonských a sousedních, jména král

a rodokmeny jejich a výpravy válené, které i)odnikali. Vypravuje se

o stavbách chrám a i)alác, o skvlých lovech a o obtech bohm
pinášených. Poínají obyejn vzýváním „velikých boh" a koní pro-

klínáním toho, kdo by nápis tch poškodil, a blaboeením tomu, kdo

by jich šetil. Zajímavé jsou hlavn nápisy, které vypisují ony události,

o kterých i v písm svatém se vypravuje. Srovnáváme-li pak zprávy

oboje, celkem nelze neuznati shody u oíjou podivuhodné. Dležitý jsou

dále i náboženská písma assyrská, jejich le.ííendy o bozícli, modlitby

a žalmy, pedstavy o zemi, o nebi a o pekle. I starochaldejské názorj-

híchu, o vin a trestu, o modlitb, kterou dosíci lze milosti boží,

shodují se s názory biblickými. Ano, zdá se, že Israelité sami byli

uenníky Akkad, nebo zi)so]) l)ohoslužby, obti a oisty, jakož i roz-

dlení asu v týden sedmidcnni se svatým dnem odpoinku, to vše mli

již i Uabyloané. Y legendách o Nimrodu i o jtotop zmínka se iní,

která s vylíením helierejským i v jednotlivostech se srovnává, jakož

nemén i jiná vypravování o stvoení svta, o stavb vže babylonské a j.

Co do potáství a hvzdáství ve mnohých klínových nápisech

zaznamenáváno o východu a západu tch kterých hvzd, o zatmní slunce

a msíce a o jiných zjevech nebeských. Nkteré zabývají se jen plane-

tami, jiné jen msícem. Y jtotáství vedle soustavy desetinné užívali

Akkadové i zvláštní šedesátkové a užívali mimo to i zvláštních soustav

druhých a tetích mocnin. Že i ze hvzdopravectví mnoho zápisek se

zachovalo, tomu ovšem nikdo diviti se nebude, vždy Chaldejci prosluli

v tomto paumní. Mnohá poznamenání o nemocech, o rostlinách a jejich

moci léivé, jakož i o jednotlivých ástech tla prozrazují, že Akkadové

také již v lékaství se vyznali. Co pak konené obchodu se týe, tu

zachovalo se nám mnoho smluv kui»eckých a manželských, mnoho testa-

mentv a zpráv, které zasýlali úedníci ku dvoru královskému, mnoho

provolání, list a žádostí a jiných i)odobných. — A všecko to, co vda
dosud vytžila, není ješt ani desátý díl toho, co vbec lze vytžiti!
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Je tedy písemnictví klínové veliké dležitosti nejen pro objasnní

djin, života a vzdlanosti národ prastarých, nýbrž i pro objasnní

toho, že poátky své vlastní vzdlanosti již u tchto prastarých národ
je nám hledati.

III.

Ale jak dostati se k nápisu? — Tu byla dobrá rada zlá. Nápis

byl tak vysoko, že rukama nebylo lze ho dostihnouti, a daleko široko

kolem nevidl jsi ani stromeku, ani liliky ani elios podobnélio, po

em by lovk do výše mohl se dostati. Na štstí táhlo nkolik Kurd
ze vsi Paganu za námi. Ty Mehmet-agha dal si svolati a naídil, aby

njaká deva pinesli. Kurdi, že nemají žádnýcli. — Mehmet-agha: ma-

Klínový nápis ua hoe Ašrut Darga.

jí-li baráky? — Kurdi, že mají. — Mehmet-agha: mají-li stechy na

barácích? — Kurdi, že mají. — „Z tch stech tedy vytaháte tye

a sem pinesete!" — naídil Mehmet-agha. A jelikož Kurdi píliš mnoho

ochoty nejevili, dodal hned, že sami pro tye si dojedeme, nebudou-li

zde za pl liodiny.

Kurdi viílli, že Mehmet-agha nerozumí žertu, a proto tyi silné

tye pivlekli sami. Moji lidé pak shledávali rozmanité provazy, provázky

a emeny ze zavazadel. Tmito pojidly velmi cliatrnými na dv tye

stojaté ostatní dv na peku jsem pipojil. Tak za krátko zhotovili jsme

jakési žebíkovité lešení, pravé dílo umlecké v onch krajinách. Udrží-li,

snese-li ? — Bylo dlužno uiniti zkoušku. Za hmotu obtžkávací poskytl

jsem svou vlastní schránku tlesnou. Ku veliké mé a pán Kurd radosti
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zkouška vydaila se znamenité, nebo konstrukce osvdila se lépe než

mnohý most Sfliitfkornv. Ale pro všechny možné pípady nad výklen-

kem pipevnil a odtud k zemi spustil jsem silný provaz, abych éeho

ml se chytiti, kdyby snad lešení se zbortilo. Xebot na Ašrut Darze

sraziti vaz ncjtokládal jsem za nic slavného.

Když na lešení mne vysadili, nápis blíže a bedlivé jsem si pro-

hlédl. Jednotlivé znaky byly velmi jemné provedeny ve vápenci prorud-

lém a i)rošedivélém. Nápis l)yl hluboko ve výklenku a tudy nedostatené

osvétlen. ísti a opisovati jednotlivé znaky naprosto bylo nemožno. Na
štstí, než ješt odejel jsem na cesty, pan stavební rada Šmoranc, tehdy

ješt ve Vídni, laskav mne i)()uil o tom, jak zhotovovati snímky paj)írové.

13ez i)oucní toho marn byl liycli vážil cestu k Ašrut Darze. Opsati,

e Jos. ricka v Jiín ryl J. Patoka.

okresliti neb fotografovati dá se jen to, co je náležit osvtleno : naproti

tomu papírový snímek co nejvrnjší zhotoviti mohu i tenkráte, když

vc samu ani náležit nelze vidti. A to je velmi dležito.

S pípravami byl jsem brzy hotov, a brzy poala krušná práce.

Arch za archem dole jednotliv se navlhoval. Pak zvedli mne vždy na

lešení a podali vlhký papír na prázdné bednice. Ten jsem pak na písmo

opatrné pikládal a houbou a kartáem tlail. Na neštstí vál tehdy

vtíek trochu iperný a ten práci nám nemálo rušil. Mnohý navlhený
arch z ruky mi vyfoukl, než ješt na nápis mohl jsem jej položiti, a tak

mnohý kus práce byl zmaen. Ale celkem snímek konen podail se

pece výborn.
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:

Dobré 2 hodinj^ trvalo, než snímek uschl a s nápisu mohl býti

sat. V tom ase mil jsem rozmry výklenku a nartal okolní krajinu,

když jsem se kolem byl poohlédl.

Kaper-su vzniká ve vysokém údolí tam, kde Kaledis Dagh v zá-

padním smru a Karahazar Dagh v severovýchodním smru od sebe se

rozbíhají. Tam, kde Karahazar Dagh dále k severu ješt se táhne pode

jménem Nezar-ova Dagh, ku severozápadu vybíhá nižší hbet skalnatý.

Tak Kaledis Dagh, Karahazar Dagh a tento hbet bezejmenný ve zp-
sobu trojúhelníka pravidelného tvoí údolí kotlinaté. O gealogickém

složení obou prvních pohoí nic jistého nemohu povdti, jelikož jen

z dálky jsem je pozoroval. Píný hbet bezejmenný složen je však z hu-

stého vápence, a vše nasvduje tomu, že i ona ob pohoí podo])ného

jsou útvaru.

Píný hbet ve starých dobách veškeré vodstvo tu stavil, tak že

celé nynjší údolí, vodou úpln jsouc zatopeno, jezero tvoilo. Pozdji
teprve Kaper-su dráhu si prodral píným hbetem vápenným. Yykonal-li

práci tu znenáhla a vlastní silou, nebo byl-li pi tom podporován i ná-

silnými pevraty zemskými, rozhodnouti nelze. Jisto jest jen tolik, že

odtéká te tsnou slují s kolmými stnami 50—100 m. vysokými. Sluj

tato jest jen asi 10 m. široká.

Údolí je te nehostinné, divoké a opuštné. Balvan drsných roze-

seto kolem. Mezi nimi te jen sporá vzrstá travika, kterou však vedro

letní brzo vypálí. Proto málokterý i)astevec sem zabloudí. Kurdi, kterých

po celý den zbaviti jsme se nemohli, vypravovali sice, že prý tu stávalo

kdysi msto veliké. Ale proti tomu mluví, že není tu vidti nižádné

pdy kulturní a že všecko skalí rozdrcené, jež údolí pokrývá, je posud

tak drsné a tak málo zvtralé, že naproti tomu pravd velice se podobá,

že divoké síly pírodní zle tu ádily ješt ped asem ne píliš dávným.

Práv v severním úhlu trojúhelníka vystupuje osamocený kužel

vápencový. Kurdi jmenovali jej Ašrut Darga, což nkteí vojáci mého
prvodu, kteí kurdsky rozumli, ásten pekládali slovem Ašrut-Ka-

pussy, jako bys ekl Brána Ašrut. Co Ašrut znamená, sám nevím do

dnešního dne.

Skoro uprosted jižního svahu kužele vápencového vtesáu je do

skály mohutný výklenek. Pomrn je velmi dobe zachovalý, nebo hustý

vápenec staletím vše niícím siln vzdoroval. I ped výklenkem na n-
kolik metr odsekána skalina a poízena tak ped ním rovná plocha,

od které pak mohutné schodišt, rovnž do skály vtesané, asi 10 m. níže

vedlo, kde svah nebyl již tak píkrý. Te však tohoto mohutného scho-

dišt vidti již jen zíceniny.

Výklenek, do skály nco pes 1 m. vnikaje, tikráte se zmenšuje.

Vnjší, nejvtší má 4'10 m. výšky a 2*61 m. šíky, vnitní elná stna
jeho pak je 3"59 m. vysoká a 1"70 m. široká. V hoení ást této uhla-

zené stny skalní vtesán nápis. Plocha nápisu tvoí tverhran ne cele

pravidelný, 1*60 m. široký a 0"4G m. vysoký.

Nápis skládá se z 10 ádk vodorovných. Jednotlivé klínky do

skály oste jsou vtesané, a jelikož hustý, tvrdý vápenec ten málo zvtral,

celkem velmi dobe se zachovaly. Pi „psaní" vytesal si „písa" linky

vodorovné, 48 millimetr od sebe vzdálené. I stopy tchto linek na
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iuij)isu posud Izo vystihnouti. Pisnio i)sáiio od levé ku i)i'avé, tedy ve

smru, ve kterém i my nyní píšeme.

Nápis, jelikož vyveden byl uvnit hlubokého výklenku, poasím
velmi málo utrjjl. I lidé nemohli ho porušiti, jelikož byl tak vysoko,

že bez zvláštních píprav není k nému i)ístupu. Jenom snad njaké
zemtesení ve ploše i)opsané zpsol)ilo velikou trhlinu. Le ani to itel-

nosti nápisu neuškodilo, jelikož tatáž slova psána jsou vždy dvakráte.

Co v prvém písmu jjokaženo, nalézti lze ve druliém neporušené. —
Hledal jsem jiné stopy života lidského v opuštných nyní krajinách.

Sestoupili jsme do sluje, kterou Kaper-su odtéká. Tam našli jsme u samé
eky chodbu do skály šikmo vytesanou. Schodišt její již siln i)orou-

cháno. Pivedla nás ke studni, s vi^cliolku skály vytesané až pod hladinu

vodní. Y prmru má studna 2 m. až 2"50 m., ale jenom dolení ást
její neporušena se zachovala do výše 6 m. Ostatek skály do eky se

sítil asi zemtesením. Spodek studnice s ekou spojen otvorem, pod
vodou do skály vytesaným. Vidti tam bylo veliký kus ledu, který posud
neroztál.

Ze studnice té souditi mžeme, že na vrcholku skály nad samou
slují bylo asi njaké obydlí lidské, nebo nkolik obydlí. Sám jsa píliš

zamstnán, poslal jsem na vrchol jednolio ze zapti, aby se podíval,

jsou-li tam dosud njaké zbytky starých obydlí. Ale zaptie nic prý tam
nemohl nalézti.

Ve Vanu vypravoval mi reis Kirkor, že u nápisu jsou prý ješt
jiné starožitnosti. Ale Kirkora tu te nebylo, a prvodí mj, mladší

bratr jeho, nevyznal se tu tak dobe. Tvrdil sice, že i na druliém

behu jsou „antika", starožitnosti, ale když jsme komo se tam vy-

pravili, marn hledali jsme mezi ohromnými balvany, které nedávno

teprve od skalních stn se byly utrhly.

Ve 4 hodiny zaznamenal jsem na svém aneroidu tlak vzduchu
663-7 pi 10-5 st. R. To dá, poítá-li se na Tiflis, výšku 2568-5 m.,

na Beirut pak výšku 2593-9 m. Z toho stanovím i)ibližnou výšku

nápisu na hoe Ašrut Darga 2577 ni. nad moem.
Kaledis Dagh a Karahazar Dagh mly ješt velmi mnoho snhu,

který však v lét asi zcela roztaje. Výšku jejich cením na 1000 m.

nad Ašrut Dargou. Je to pásmo horské, tvoící hranici mezi íší tu-

reckou a Persií.

Než všecky práce byly dokonány a nápis peliv svinut a bez-

pen uložen, poalo se stmívati. Kurdi obdrželi poádný bakšiš. Rychle

zavazadla na soumary naložena, a pak bystrým krokem k Salachan
jsme se vraceli. Než jsme tam dorazili, byla tma jako v pytli, takže

cestu s tží jsme našli.

V Salachan nocovali jsme v dom reise Kirkora.

IV.

Když do Evropy jsem se vrátil, odeslal jsem, vyzván jsa gene-

rálním sekretáem c. akademie vd ve Vídni, fotografii nápisu výtenému
orientalistovi university vídeské dru. D. H. Miillerovi k rozluštní.

Práce tato nesnadná vyžaduje ovšem jak dokonalou znalost pedních
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jazyk východních a vdecké látky klínové již zpracované tak i zvláštní

dmysl v pozorování, srovnávání a kombinování. Pes to prese všecko

dr. Muller v lu-atikém ase sdlil se mnou, že nápis až na nkterá
temná místa již peetl a že ani jediného znaménka není, jemuž by

nerozuml. Ani trhlina skalní tu valn neškodila, jelikož to, co v 1. až

5. ádku psáno, v 6.—10. ádku ješt jednou slovo za slovem, klínek

za klínkem se opakuje. Že práce ta výten se mu zdaila, o tom nej-

lépe svdí listy pochvalným uznáním duchaplného výkladu jeho oplý-

vající, jež zaslali mu pední té doby znatelé písemnictví klínového —
Guiard a Sayce, z nichž uvedu jen nkteré úsudky Guiardovy: „— et

je me félicite de voir un savant tel que vous se mettre a ces belles

études. — Votre conjecture pour Tušpa-na est trs-ingénieuse. — Re-

cevez mes félicitations pour vos excellentes remarques. Je suis bien

impatient de voir paraitre votre travail complet." — —
Pak ješt po mnohých dkladných úvahách dospla práce MúUe-

rova tak daleko, že dne 27. kvtna 1885 c. akademii vd s mým po-

pisem a nkterými vyobrazeními byla pedložena.*)

Cte pak a pekládá dr. Muller nápis ádek po ádku takto

:

1. Khaldiie euriie Išpuiniše Sarduriekhiniše

Bohu Khaldi, pánu, Išpuini, Šardurv syn,

Menuaše Išpuinikhiniše

a Menuas, Išpuinv syn,

2. Khaldiei susi šidiištuni Khaldinini ušmašiui

Khaldi-kapli založili; bohm Khaldi milostivým?

Išpuuinini Sarduriekhe

pro potomky Išpuina, syna Sardurova,

3 nu taraie .... nu alsuini .... nu Biiainaue

krále mocného, krále velikého, krále (zem) Biainy,

Tuušpaana teruuni ardiše

knížete Tušpy — msta, ustanovili obti

4. kudulaani šukhi naasie sini bulu siru Khaldie

týdenní jako mstská nadání: mladé jehn bohu Khaldi

niipsidulini alpu Khaldie

nipsiduli, býka bohu Khaldi

5. urpuulini rimu Uarubanie sini Khaldi naue

urpuli, divokého býka bohu Uarubani, býka bohu Khaldi

bab sini Khaldi nauebeli

mstské brány, býka bohu Klialdi msta — bli.

*) Viz ve spisech c. akademie vd ve Vídni: Die Keil-Inschrift von
Aschrut-Darga. Entdeckt und beschrieben von Prof. Josef Wunsch, publicirt

und erkliirt von Dr. D. H. Muller, Professor an der Universitát Wien. Mit
einer Tafel, einer Kartenskizze u. einem Plane.



Klínový nápis na hoe Asrut Darga. 217

V ohledu paleografickém je patrno, že znaménka tohoto jakož

i ])0(lobných nápis kolem Vanu nalezených a se nalézajících vyvedena

jsou hlavn dle assyrských památek Assurnasiipalových a Salamana-

sarových, neb sloh jejich slohu tchto velice se podobá. Dále pak také

pravd se podobá, že tyto nápisy vanské jsou jaksi pravzory nápis
achemenidských. Tím také všeobecn urena doba jejich vzniku: po-

vstaly v dob mezi vládou Assurnasirpalovou a Cyrovou, tedy asi mezi

9. a 7. stoletím i)ed Kr.

eí nápisu nduvilo se tenkráte v zemi Biaini nebo Biani, jež

dle assyrských nápis i Biari slula. Je to divoká hornatina severn od
Mezopotamie se rozkládající, asi ta, kterou nyní drží národ arménský.

Když totiž po slavné vlád Nina a Semiramidy síla íše assyrské byla

ochabla, odi)adli národové severn od Mezopotamie žijící od Assyr,
a Lutipri založil tam vlastní íši a dynastii panovnickou. Po nm pa-

noval syn jeho Sardur, pak Šardurv syn Iši)uini a po tom syn Menuas.
Dle assyrských nápis klínových, jež vrchník Rawlinson v Niniveh byl

objevil, válil prý Lutipri se Sardanapalem (v pol. 9. st.)

Dle toho by byl král Išpuini, pvodce nápisu na hoe Ašrut

Darga, panoval asi v polovici 8. století p. Kr.

Koncem pipomínám tu již jen, že prof. Schulz, který bádání svá

životem zaplatil, zavraždn byl práv v tom ase, když pátral po n-
jakém klínovém nápisu na turecko-perských hranicích, o nmž se byl

dozvdl. Není vcí nemožnou, že práv ten nápis, který hledal a který

byl píinou smrti jeho, než ješt ho dostihl, je tento nápis na hoe
Ašrut Darga. Je-li tomu tak, pak ovšem já byl šastnjším ; a chvalno-li

nešastným nazývati muže, jemuž popáno o vdu tak velikých získati

si zásluh, jakých Schulz si vydobyl.
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Napsal Quido Mansvet-Klement.

(Dokoneni.)

II.

onon nadešel slavnostní den el-midmaru, rozechvní

v celém ležení dosáhlo znaného stupn a tepna tá-

horu bušila allegro vivace. Hned po východu slunce

nastalo všeobecné rokování o nestranném soudci dostih

a brzo se ozvaly se všech stran uspokojivé výkiky,

nebo volba dopadla na chatiba Achmeda, našeho polo-

svatého prvodího. V slavnostním prvodu uvádli

vyvolence ven z ležení na místo nedotknutelného roz-

hodího. Místo pro dostihy zvolené mlo jako u nás

eliptický, bylo co nejmén písité a takka elastická

jeho poskytovala pohled umle upravené dráhy. Ne-

daleko stanovišt soudcova nalézal se velký stan, v nmž
vyloženy byly závodní ceny rozmanitého druhu a znané

penžité ceny. Emírové a šechové všech kmen poušt roze-

stavili se u soudce, rozumí se, že vesms komo, ježto insti-

tuce tribun a ohrazených míst v poušti dosud známa není,

billetái pi-ogram neprodávají a „lvové" poušt od unylých

kvtináek kytiky do knoflíkových direk si nekupují —
jako pražští lvové na turfu. Za adami koní rozestaveno

množství velbloud, tvoících nejzvláštnjší tribunu, jakouž

jsem kdy uvidl. Na mnoze byli tito velbloudi po dvou tly tsn k sob
seadni a sepjati, nkolik do tverce svázaných tyí z bambusu, pokry-

tých silnými koberci, položeno na hrboly každého páru a takto zízené

pohyblivé tribuny obsazeny elitou pítomného obecenstva. Byly to hlavn

krasavice žhavé poušt, ženy plné pvabu a ohn ; rozsadily se malebn

na pestrých kobercích, dívaly se vesele kolem a mnohý pohled plný

smyslného žáru utkvl se zalíbením na statných postavách knížat poušt.

Že nám, jediným Evropanm pi tchto závodech, nemalá pozornost se

všech stran vnována byla a že spousta zvdavých otázek našemu tlu-

moníku kladených konce nemla, podotýkám jen zcela mimochodem.

Rozdlení koní do družstev bylo již den ped tím ustanoveno

a stanovena tato pravidla:

V prvním, druhém a tetím oddlení závodí jen kon krve nejistší,

tedy šlechta mezi sebou. Ve tech dalších íslech plém polou smíšené

a na konec vykonávají ti jízdy kon krve sprosté. Jednoho závodní

mže se súastniti jenom deset jezdc, z nichž jest po ad sedm vítz.

Kon istého plemene probhnou dráhu z délky as jedné míle (dvou

hodin), kdežto ostatním dovolena jen polovice.

Asi okolo sedmé hodiny ranní dal ctihodný chatib znamení a na

tento povel stanulo okamžit v ad deset ohnivých o, o jakýchž se

snad žádnému evropskému kavalírovi nikdy nezdálo. Tžko dáti nkte-
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icMiiii Z iiicli pednost, iiebu byli to vesms tvorové dokonalí a pekrásní.

Jezdci osmáhlé tváe, postavy nepíliš vysoké, sedí jako ze žuly vytesáni

ve vysokých orientalských sedlech, majíce na sobe jen krátký, tesnéji

piléhající kubrán (kazajku), pak fez, ovázaný šátkem z hedvábí a utá-

hnutý provazem, bílé širokánské spodky a krátké ervené boty, asi do

polovice lýtek sáhající, bez ostruh, kteréž jako biík dovoleny nejsou

a kterých ostatn v celé syrské poušti neuvidíš. Ped závodícími koni

nataženo dlouhé lano, kteréž Arabové na dané znamení k zemi spustili,

a jakmile tato bariera padla, rozletlo se s vtrem o závod všech deset

o a zmizelo v dáli jako houf pelud. Videi jsem snad všechny el-

njší evropské závodní jízdy a piznávám se, že na moji jinak dosti

bujnou fantasii tém žádného úinku ncmly, ale zde, nevím ani, ím
to bylo, tajil se mi dech a hrdlo se svíralo, když v dáli temné kontury

letem pádících koní zase rsti zaaly a v nkolika jen minutách — dle

všeho — kolem cíle pelétnouti mely. Rozilení synv poušt v tomto

napjatém okamžiku nelze nikterak popsati a piznávám se, že i mnou
nkolikráte 2'i"ojela mrazivá horeka. Nastalo vkol hrobové ticho, každý

utajil decli, srdce bušilo všem j^rudce a každý upínal keovit zrak do

dálky. Jediná myšlenka prochvívala celým množstvím: „Kdo bude as

vítzem?" —
• A již byl zde! Daleko pede všemi jel — však nejel:

letl jako drak Arab na snho-bilém hebci v zái slunení. Hebec
vypadal z dáli, jako letící albatros; zdálo se, že noha jeho nedotýká se

ani pdy, že ohe mu sálá z rozevených cliípí a z velkých erných oí
jeho že srší drobné blesky. Na první pohled l)ylo vidti, že jest to

dokonalý tvor boží, bez vady a chyby, z plemene nejistšího, jehožto

každý sval a každá žilka v nejvtším a pece nejlehím letu lahodný

tvar drží. Arabové vdli arci, který z koní sem vyslaných a v tadmiru

pipravených nejvtší nadji na vítzství má, a znali také vtšinu pedních

bhoun z poušt, avšak nemli pece jistotu a to práv rozilovalo je.

Nyní však jediný ohromující výkik neskonalé radosti otásl vzduchem.

„Valad iššams ralib — syn slunce vítz!" zaburácelo koleui nás a bu-

rácelo hi'omov dále všemi davy. Ostatní jezdci pijíždli v kvapném letu

jeden po druhém, každý o nkolik koských délek za „synem slunce."

Výtený dojem uinilo na nás, že kon i jezdci, uhánjící k cíli, s nej-

vtší lehkostí, beze všeho kiku a mrskání, jako jia evropském turfu

vídáme, zcela hrav a bez únavy kolem soudce pádili.

Smýšlení divákv i jejich rozpoložení úpln a prudce se zmnily,

jakmile sedm vítzných jezdc za cílem bylo a poslední ti pijíždli.

Spousta nejvybranjších nadávek, jimiž slovník orientálc oplývá, ítila

se plným proudem na opoždné ty nešastníky : „Máš vycpané nohy
slámou, ty syne hlemýždí!" „Tvj otec byl bídný pes a matka nestvra!"

„Uhranulo t oko havraní a ábel zlý tvé nohy podízl!?" .... tak

a podobn pokikováno se všech stran na poslední kon, kteí se svis-

lými hlavami ku stanovišti pádili. Svj díl dostali arci také jezdci

a byli rádi, když zmizeli ve víru ležení. — Soudce snímá nyní s tye,

u cíle zaražené, sedm ttinových prut a podává je dle délky vítzm,
kteí se pak odeberou ke stanu, aby z rukou emira pijali výhry, kteréž

l)ozstávají z drahocenných látek, pestrých burnus, bohatých i)ikrývek
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koských, vykládaných sedel a znaných ástek penžitých ve stíbe

a zlat.

Obecnou pozornost upoutal pak na sebe proslavený a krásný „syn

slunce" a ze živých, rozmanitých výjev, kteréž se kolem nho odehrály,

seznali jsme teprv, ím jest Arabm k. Jako dti plakali radostí n-
kteí Arabové vztahujíce do vzduchu své osmáhlé ruce, a šastným byl

každý, mohl-li se vítze jen dotknouti. „Ma fi mitlo! — Není mu rov-

ného ! — To jsi ty, synu slunce, jehožto pedkové nesli z Mekky do

Mediny proroka, jehož jméno budiž požehnáno! O, ty jediný!" lichotili

mu staí i mladí.

„Syn slunce" byl majetkem kmene Anesih, kteí již po dlouhá

léta vždy v el-midmaru vítzí, a jeho pedkové byli vesms proslulí

„Koheilanci", jimž se na znamení vznešeného rodu tohoto vsí na krk

v malém kovovém pouzdru zub híbcí, kteréžto pednosti požívají jen

tito vyvolenci. Prohlížel jsem si druhého dne dkladn „syna slunce",

a dlouho hledl jsem do ohromného oka tohoto krásného zvíete, do

oka, jež leskem svým každého okouzlilo. Vykraoval si po ležení zcela

voln a majestátn ve spolenosti svého ošetovatele a naslouchal, stíhaje

ušima, jeho lichotným slovm, dávaje veselým ehtáním na jevo svou

radost, jakoby mu rozuml. — Však nedomluvil jsem ješt o dostizích

minulého dne. Také ostatní ísla závodv odbyla se v nejvtším poádku,

za stejného enthusiasmu ohromného množství divák, a krása jakož

i rychlost koní podávaly nový dkaz, že arabské plém jest ze všech

nejlepší. Nejsa ostatn v tchto vcech odborníkem, musím na dosavad-

ních poznámkách pestati, a doufám, že mi laskavý tená podrobný

popis arabského plemene jakož i vypsání jeho pedností ped ostatními

odpustí.

Po odbytých hippických hrách rozložila se po celém ležení roz-

košná nálada všeobecného veselí a bujné radosti. Jesti den dostih

vbec dnem slavnostním a cizinec sezná tu ze života svobodných syn
poušt více, než by jindy seznal tebas za kolik nedl. Zde provádjí

za hluné pochvaly divákv mistrné své kousky indití kejklíi, jejichž

výkony dosud za nepekonané a vbec za nedostižné se považují; na

jiných místech produkují se zase cikáni, kteí vždy po tyech hudební

kapelu tvoí, s nkolika krasavicemi ladnélio tla, ale nepkné povsti,

kteréž živ, ohniv a luzn provádjí smyslné a diváky rozilující tance

;

tamo dále na volném prostranství odbývá se zajímavé kupování nevst,

provádjí se všelijaké národní hry, silácké zápasy atd. Téhož dne uzavírá

i slaví se již velké množství satk, a následkem toho odbývají se také

okázalé, co možná bohaté hody a všechen lid je v nejlepší míe. Vše
toí se tohoto dne okolo dvou vcí, okolo kon a — ženy.

Není zajímavjší kapitoly v celém život koujících Arab a Be-

duín, nad kapitolu ženy poušt, tohoto tvora tak velice milovaného,

a pece tak neskonale nešastného a bídného. Ženu shledal jsem polito-

vání hodnou a stejn ubohou všude mezi volnými Araby v Sahae zrovna

tak jako zde na poušti Syrské. Jména mají Arabky poeticky krásná—
Almah, Dinah, Fatma, Daliileh — avšak život jjrostý všeliké poesie

a prázdný rozkoše. Žena poušt „žije" toliko šest krátkých let, totiž

od svého trnáctélio do dvacátého roku, ve kteréžto dob se cítí
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šastnou, jsouc hledána, velebena a zbožována, plna luzných tužeb

a sladkých nadji, a prázdníc posléz pohár vášnivé, horoucí lásky . . .

Potom je máj života ukonen, láska stane se upomínkou a žena opo-

vrženým tvorem.

„Jak vidíš, ])ane," vyprávl mi jednoho dne náš arabský tlu-

moník, „tamto onu bídnou arodjku, babu, kteráž se plíží tžce le-

žením — nehádal bys, že to l)yhi druhdy slavná kráska poušt, Sineh

jménem, kteráž jest i>íinou krevní msty mezi Ueni Sachery, mocným

kmenem na východní stran Bahr lut-u (Mrtvého moe), a kmenem
Anesih, pro kterou již mnohý junák poušt v divém boji vykrvácel.

Dareb, manžel její, pistihnuv ji v noci ve svém stanu v objetí Hasana

bon Zisa z kmene Sacher, zabil záletníka a do dnešního dne pepa-

dáme na vzájem svá ležení, liubíme se a AUah ví, kdy tomu bude konec.

A takové jsou všechny. Koupíš je, kdybys byl našincem, za tretku

š])erkovou, a jde ti o život!" Pomyslil jsem si, že slova jeho platí

,i když nejsi našincem," a nechal jsem velemoudrého povídati dále.

Smutným pozdravem nov narozenému tvoru, je-li dvetem, jest

výrok hejna pítomných žen, ba i samotné matky rodiky: „A! Dve
jen, — jaké to, neštstí!" Když tuto novinku otci Arabovi oznamují,

ušklíbne se, jako hadem uštknutý, a malého tvora si již nevšímá, nebo
ten pro nho ani nežije.

Kdežto pi narození syna sám do okolních stan spchá, aby

všem to velké ^tstí zvstoval, a odevšad upímné blahopání pijímá,

zstává v den narození dvete ve vzdušném stanu svém a z úst jeho

novinu tu nikdo neuslyší. Tak roste dve dále až do šestého roku,

a tu již musí vypomáhati v domácnosti a jest od té doby matkou držáno

ku práci nejhrubší. Veškeré radosti a slavnosti rodinné musí jí býti

lhostejnými, ponvadž ji rodiové nepipustí ani k jediné, ba ani k tm
krásným, tak hodným a rozumným koním ji nedovolují. Jak ráda by

hladila bloskvoucí srs zamilovaných hebc svého otce, ale bda jí,

kdyby cos takového nkterý z mužských zpozoroval a zejména kdyby

to její bratr Osman uvidl — ach, sténala by pod ranami divokého

hocha poušt. Do školy dve nechodí, koránu se neuí, ba i mocné

slovo Alláh slyší sice asto, ale necliápe jeho významu, nel)o nikdo jí

nikdy o bohu nevyprávl, a dívka nezná tudíž všemohoucího tvrce

svta. Zárove ale vidí, ím jest pokolení mužské ve stanu a ím
ženské. Bratí smjí s otcem zasedati k jídlu, kdežto matka a ostatní

ženské v zákoutí stanu pokorn ekati musí, až hlava rodiny a mužští

její lenové se nasytí, povstanou a zbytky jim penechají. Pak políbí

ženské svému pánu a veliteli pokorn ruku, tento pak podkovav krátce

allahu za všechno dobré, uloží se na upravený koberec, a hluboké

ticho rozhostí se pod stanem.

Miluje-li as rodie své? Nikoli. Ba otce od jistého dne z celé

duše nenávidí. Bylo to v msíci tammuz (ervenci), když táhli pouští

na plá hornatou, a pouš nesnesitelným vedrem sálala. Tu zahalilo

slunce svoji skvoucí tvá pod mraky rudýcli barev, v dálce zdvihla se

stna jakási píšerná a letla s dsným hukotem vždy blíž a blíže.

Dveti zdálo se, že cosi hrozného musí pijíti. Vždy stádo

velbloudí, pak ovcí dav a kozy, psi a kon jezdc všech propukly

15
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v divý ev, iia tle se tesouce v horeném záchvatu. Te jako na

povel lehlo vše na horký písek poušt. Okamžit roztaženy plachty

stanii všech tak, že koly pevn pihité jen málo nad zemí se rozpínaly.

Pod tutu dusivou stechu, zakrytou ješt koberci, aby ani vánek ne-

mohl protáhnouti, ulehl si nyní všechen lidský tvor. A nad hlavami

jeho, tam venku ve vzduchu vysokém, pojednou rozpoutal se šum a ryk:

jako divoká honba uhání vetr mocný proud sténaje a hue píšern,

a ve strašném letu vždy níž a níže k zem pláni se snášeje. „To
džin (strašidel) hrozný rej!" zasténá její matka. A již jest zde ten

vichr plný jedu, ten prokletý sambuli (bahd samum) poušt syrské.

Tžce odpoívá vše pod plachtami stan, jimiž vítr div duje, namáhavé

dýchá lid a horký pot ine se mu i)o tváích. Tejiny bijí prudce a srdce

jakoby roztrhnouti se chtlo, prsa jsou súžená a tvá rozpaluje horko

ukrutné. Z koženého mchu, opateného malou kovovou rourkou, pije

otec vodu tém horkou a podává tu a tam na uhašení dsné žízn

a ovlažení úst dsn vyprahlých. Však vody ubývá a otec nechce již

ženským nápoje podati. Tu malé dve, jemuž z oí píšern až sví-

tících velké slzy se derou a po líci tekouce vysychají, zdvihá prosebn

ruky a lká: „Abi (ote), dej mi ijíti!" Avšak tento nemilosixln dítko

odstrkuje a mch s vodou podává Osmanu. Dve klesá vysíleno do

písku a hluboká mdloba obestírá jeho smysly. — —
Boue znenáhla mizí, hukot vtr dál a dále zaniká a v zavátém

táboe nomád probouzí se opt život. — Jen zídka stává se, že to-

muto postrachu poušt za ob padá lidský život; tím mén zmírá

velbloud nebo k . . . vše rychle se zotavuje, jakmile minul poslední

náraz toitého vichru. Bujnou obrazotvorností nadaní orientalci vypravují

o celých karavanách, jež v poušti samumem pekvapeny byly a pískem

zaváty zahynuly, avšak to jsou jenom arabské bajky, jak pozdji nkdy
blíže ukážu.

Také malé dvátko se konen probouzí ze spánku mdloby, dýše

volnji a nabývá rychle síly. Vždy bylo to všechno jenom hrozný sen,

vždy karavana putuje dále a ona sedí pipevnna v koši po stran

velblouda,— tak si dívka aspo myslí. Tu však spatí otce na Armudu,

tom hebci plném ohn, a mráz probhne jí tlem. Rázem si na vše

jasn vzpomíná a mraný pohled, plný nenávisti a zášti, spoinul na

otci bez srdce a lásky.

Konen dosáhla dvanáctého roku, považuje se za dosplou a krásný

život, o nmž s rozkošnou pedtuchou poslední rok asto pemýšlela,

jí konen nadešel. Statný syn poušt Achmed ben Ezmar ji vidl,,

ona zalíbila se mu, a nyní posílá satku chtivý jun otce a nkteré po-

krevní pátele k otci dvete, aby se o cenu její smluvili.

A jak zajímavé jest to smlouvání se o cenu tohoto tvora; jak

vynáší ji ten láskyplný otec a vychvaluje do nebes všechny její ped-
nosti! Zrovna jakoby mu k srdci byla pirostla. Kupující strana pak

haní to zboží jak jen mže, a vytýká nelítostn každinkou chybiku

ve všech ástech tla, akoli se dvete nikdo skoro ani nevšiml. Ve-

likou protivou pi tomto kupení jsou pohyby tla oproti ei; gesti-

kulace kupujících i prodávajících jest až komicky vážná, kdežto slova

jim ohromnými spoustami a rychlostí kataraktu z úst se inou. Konen
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se dohodli, iJodúvaji si ruco a kladou je pak, mínié druii druhu se

klaníce, na prsa; širší kruh pátel, byv díve již o tchto námluvách

zpraven, propuká i)0 uzavené koupi v jásot a výskání, podobno na-

šemu „ichucliu !" Devée je velice dralié, nebo stálo tisíc piastr

(asi 120 zlatých), kdežto obyejná cena ]»rmérn' od tí do sedmi

set piastr obnáší. Nyní teprv vyhledá matka dceru svou, radostné jí

oznamujíc, že ji koupil krásný Achmed, že je nevstou, zejtra že jí

pijdou blahopáti a že ji okrášlí nejdražšími šperky. Ten den dostaví

se k matce a dcei nkolik kupík z velkého ležení, pinášejíce zboží

všeho druhu, a volba potebných pedmt výbavních jest vždycky tatáž

:

Bagdadské pestré látky na oblek, vyšívání z Bassory, ozdoby šperko-

vité z Aleppa, hraky z Damašku a spousta cskýcli sklenných perel

všech odstín v barvách.

Druhého dne picházejí baby z celého ležení, aby nevstu dle národ-

ního mravu a spsobu vykrášlily. Toto vykrášlení záleží hlavn v dkladném
nalíení oblieje, zejména tváí a rt, obarvení neht a nalejjcní lesklých

cetek z pozlaceného papíru na elo a tváe. Ženich dává nyní i)0 celé

ti dni mužm velkou pátelskou hostinu, pi kteréž se palmové víno

a rozlin pipravené omamující nápoje jako z konve pijí, nápoje to,

po nichž kocovina musí býti hrozná, jak jsem na jejích obtích po-

zoroval.

Když pak se tvrtý den ku konci chýlí, poádají pátelé ženichovi

velký prvod a v tomto i)rvodu uvádjí nevstu do nového domova,

kterýž byl ženichem na uvítanou mnohými koberci a kyprými poduškami
náležit vyložen. Velký zástuj) jezdc v plné zbroji stílí o pekot
z pušek a za nimi ubírá se asi osm skvle okrášlených velbloud, na

nichž sedí po tyech jedenáctiletých dvatech, kteréž mají asi funkci

našich družiek. Poslední velbloud, nejvíce ovšený pikrývkami a pe-

strými cáry, jest uren pro nevstu. Pak následuje opt znaný poet
junák poušt komo a za nimi výskající a hulákající obyvatelé celého

ležení. Nejvtší a zrovna pekelný povyk nastává ped stanem nevstina

otce, když mladé dívky s pokleknuvších velbloud slézati poínají, ode-

bírajíce se pro nevstu, kterouž ihned na to, závojem hust zastenou,

k urenému pro ni velbloudu uvádjí, pomáhajíce jí na plochu sedla.

Družiky jsou tém posety všelijakými šperky, mezi nimiž zlaté kruhy

nosové a návšky, pozstávající z dlouhých ad zlatých mincí, nejvíce

vynikají, kdežto nevsta toho dne ani zlatý kruh ani žádný jiný bohatý

šperk na sob nemá. Pi prvodu k ženichovu stanu, kterýž v tomtéž

poádku se ubírá, prozpvují dvata s melancholickou melodií chvalo-

zpv na nevstinu krásu, prudká stelba rachotí ve vzduchu a zevlující

špalír celého ležení kií, až všem uši zaléhají: „Li, li, li, li, li!" Na-
stávající manžel eká blažen rozechvn na svou koupenou nevstu,

a jakmile prvod dorazí, zmizí s ní beze všech dalších obad uvnit

stanu — te jest jeho ženou. Jistý zvyk, kterýž se asi po uplynulé

pl hodin ped stanem provádí — nelze popisovat.

Bezuzdná radost a veselost nastává potom v okolí stanu a ples —
jinak to nazvati nemohu — trvá pi msíné zái dlouho do noci.

Krasavice celého ležení provádjí bez závoj tance všeho druhu a ne-

nucená tato zábava ukazuje cizinci tolik zajímavých výjev, že bych

15*
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musil napsati ješt jednou tak dlouhý dopis, kdyb}'cli teba jen povrchn
je chtl vylíit. Zaznamenávám tedy jen ješt, že se mladí manželé

nikdy v této zábav nesúastujl a že jich vbec žádné oko toho dne

již nespatí.

Ach, blažení dnové mladosti a líbánek! Co paní se probouzí ne-

vsta následujícího dne a nastupuje svou neobmezenou vládu. Jest

v pravém slova smyslu „paní" a nkolik msíc to trvá, než se nabaží

— Achmeda a Aclimed jí. Jednoho dne poznala Daúda na trhu. Stála,

dívajíc se na Naucry, cikány to poušt, jak taní a jiní „msi kadši"

— muzikanti — jak je doprovázejí, a tu stiskl jí pojednou Dafid

s jiskrným pohledem ruku a tiše zašeptal „hallai"li!" (Dnes v noci!) —
Jest to její první dobrodružství, pi kterémž jde o život milence. Tese
se v horeném záchvatu, ím více se schyluje k veeru, a konen si

ulehne po stran Achmeda, kterýž je dnes velice roztomilý a nemá se

ješt ku spaní. V žertu a laškování konen Arab usíná a žena tajíc

dech, naslouchá a krade se, lezouc po koberci k zastenému otvoru

stanu, odhrne jej co nejmén a hledí ven do jasné, msícem ozá-

ené noci. — Nikde nic. Jenom smeka huatých ps beduinských

prohání se ležením a rve se o odpadky se šakalem. Mladá žena ulehá

opt, upjat hledíc k zakrytému vchodu a ... již je tu! Tiše plíží se

blíže a oi jeho jako svítící uhly postehly zbožovanou milenku po stran
Achmedov. Te drží ji za ruku. Tu Achmed ze sna se probouzí a sahá

rozespalý ješt po svém scifu (mei), jejž vždy po pravé ruce mívá,

a táže se ženy : „Xeslyšela's nic — mn zdálo se, jakoby nkdo ve stan

se byl vloudil — neslyšelas !
?" A pi tom klade ruku pes ní k Daú-

dovi. „Neslyšela," odpovídá teskn žena a spšn stahuje Achmedovi
ruku, obracejíc se k nmu tváí. O hrozná noci ! . . .

Následujícího dne domlouvá Achmedovi, aby si koupil novou sou-

ložnici; Achmed zprvu zdráliá se, avšak povoluje pece a konec konc
jest, že ona mu i novou nevstu poznamená a pozdji sama pivádí.

Te nastal jí život blažený, vždy miluje horoucn Dauda, pozdji Ibra-

hima, pak Yusufa, pak — ach Bože, v arabském kalendái jest mnohý
ješt svatý zaznamenán, dle nhož se milákové její jmenují. Každý
prostedek k ukojení její smysln vášnivé lásky jest jí vítaný a ona

nehrozí se nieho. Avšak as ten rozkoše plný ubíhá a pomíjí, jako

všechno na svte, a na poátku jedenadvacátého jara naší krasavice na-

stává jí smutný i)odzim a zima života. Jak strastiplný život vede potom— však o tom již radji pomlím.
Za celou dobu svého pobytu v syrské poušti nikde jsem nezažil

tak šastných dn jako v ležení bodrých Anesih, a mnohá stránka

mého denníku zachovala mi pknou rtu a výraz slastného dojmu z tohoto

dosud málo známého zákoutí. Nerad jsem se louil a dlouho jsem hledl

v osmahlou tvá emira poušt, kterýž nám byl hostitelem a pítelem

zárove. Tiskl mi srdené ruku s páním, jež každý Arab cizinci na

cestu dává: „Allali jkún ma'ak!" — „Bh budiž s tebou!" — Nutnou
pak odpov: „AUah jsalmak!" — „Bh tebe chraniž!" — jsem oprav-

dov pohnut ze sebe vypravil; a s vtrem o závod uhánli potom naši

kon dále písitou pouští smrem k Damašku.



Karol Kuera: Kíž Božetchv. 225

Kíž Božetchv.
^^ Báse Karla Kuery.

''noc les širj-li, mrak nad nimi šedý,

dnes ohncm zaplál klášter na Sázavé;

jak olbím hajný, jemuž slepé hledy

zas divem mocným hvzdou, rží zkvtly,

v trne okny svítil rudé ve záplav,

že s vží, bání erné, dlouhé stíny,

jak zástup šelem ped strážnými svtly,

v houšt prchaly a les do hlubiny.

Dnes noní pták se na ze nezavsí

pochmurným kídlem, žal sem nedoletí

z pozemských luh, — modlitbou jen, plesy

dnes klášter chví se, návrat z íiíma svtí

opata svého, otce Božetcha.

Sto duší k Bohu horoucími vznty

po sloupecli pne se jako svlace kvty,

ste hlas bije v zlatou klenbu d(3mu,

jak vichr kídla korunami strom,

v nich boue zní i píse sladkodechá,

s niž veer ptáci vracejí se dom,
mír hrob, nebes nadje a tcha.

Pokynul opat, mnich ztichly písn.

Tvá jeho vážná, z ocele jak skutá,

kol pohlížela ztrnule a písn,
jak zimní plá se zdála nei)ohnutá,

již havran smutek kídlem jenom stíní

;

kol vous bílých vlnilo se jíní,

však z oka hloubi když to blýsklo žárem,

blesk myšlenky kdy elo prochvl skalné,

led roztál mžikem, tváe rysy žalné

jak zima prchly ped procitlým jarem —
tvá plná kvt sluncem vzplála nhy.

Dl opat k mnichm : „Opt v rodné behy
Pán vichrem moci lun mj ídil vratký,

zas hvzdy známé kroužit zírám šerem

jak peru strážnou naším nad klášterem,

zas rodnou pdu líbám, ízu matky,

a les šelest ei Cyrilovy,

jež v chrám tomto vane na oltái,

svou duší hltám, noc jak hvzdnou zái,

kvt rosu vlahou, zem lidské rovy.
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Dík Bohu za to, že dnes, milí bratí,

Tám v oko lásky moje oko patí,

že ješt jednou žehnati vám mohu
co opat váš a v chrám tomto k Bohu
za vašich písní vznášeti se blíže,

jak list se vichrem vzhru nese k nebi

;

neb vzte, bratí, na krátkou jen chvíli

nás tento klášter solí hostí, chleby,

a ádu poutem povinností víže.

Snad, co dím toto, k našemu již prahu

zvst mrakem cválá, Betislav že kníže

nám odsud na vždy ustoupiti káže,

že hl vyhnanou do rukou nám vnutí, •

—

co bludné hvzdy bludnou ponem dráhu.

Však plachý zrak váš zdiven se táže,

kde zvdl jsi, co klášteru, nám hrozí?

ní dosud bašta, Prokopova stráže,

pro návrat svj tou potisnuješ rmutí?

Já na to dím : Zda sn blesknými vozy

duch prorok dny neosvítil píští? —
sen taký vštný v mysli mé se blýští.

Již dlouho trvala pou moje k ímu.
Již mnohý kraj co lehká mlha dýmu
prch ped mým zrakem, cíl byl ješt dálný.

Však odvaha mé duše, síla tla,

jak pampelišky chmý se rozletla,

skrá bila na poplach, zrak chvl se kalný,

kiúž do beder jak osten vnikal palný,

ret suchý sténal — na výstupek skalný

jsem znaven ušed ; vedle kíž mj stínem

most vzdušný klenul nad propastí šklebnou,

jež u mých nohou rozvírala jícen.

Poslední rží západ hasnul vznícen,

již soumrak ve vzduchu se zachvl siném,

jak posel noci. Tváí pevelebnou
Alp vrcholy se hroužily v mé dumy,

že srdce báze pojímala hrzná;
a zatím noc jak moe nedomrné,
mne, hory pohbila ve vlny erné,

v nich mé jen snní, co modlitba nuzná,

perutí létla na nebeské chlumy.

Sny bouné snil jsem, pojednou se vody

jak slovem Ježíšovým utišily.

Po hlati tiché, svtelnými brody

náš svtec Prokop chvatn ke mn pílí,

tkne ela se: „„Již povsta, Božetchu,
sn tíhu setes jako plíse mechu,
necli, co ti zjevím, duch vyslechne bdlý.
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Za vinu svou kíž neseš obrovitý

na oltá Petrv; prst tvj peumélý
sám stesal jej a cesty nyní v pli

krok vázne tvj jak do moálu vi*ytý.

Pro s paluby jsi odvahu vrh vli?
vždy každý lovék, jak ty ku zdím fiíma,

kiž viny své až i)0 hro!) musí nésti;

když nyní víra, síla tvoje dímá,

jak srdci bude pi Hioba zvsti,

až klášter tvj i mj, chrám nad Sázavou,

jak vidina v zem pro nás na vždy zmizí,

až s bratími se v kraje vydáš cizí

a kíž vyhnanství pod tvou bude hlavou?

Jak duše chabá toto snese bímé?
Však otec mj. Pán nebes milostivý,

jenž chlebem lásky celé svty živí,

své milosti mi živné podal sím,
k mé prosb svolil, jež hlaholem zvon
z úst mojich zaznla až k jeho trónu.

"V nebeském luhu u nábožném plesu

jsem žalmy zpíval eí Cyrilovou

po z\7ku dávném jako na Sázav;
zas jako kdysi šumem znly les,

jak vichr bou, jež lkala na útesu, —
tu mezi písní vlnou purpurovou

vzletla hvzdou myšlenka v mé hlav:

,jMj ote dobrý, oko všehomíra,

ó pohle s nebe na mou rodnou zemi,

jež dla co dcka, hor chudými lemy

se do tvých výšin s prosbou rozprostírá!

ó chra ji láskou nehynoucí, vnou,
jak okeáu svt vlnou nekonenou,
a jestli souzeno jí v poutech míti,

být rabem jiných — 6 pak v tuto bídu

mých otc zemi, nešastnému lidu

a jeden paprsk pece do tmy svítí:

zvuk ei té, jíž kdysi na Sázav
jsem stromm, skalám o tvé zpíval sláv!'

A s milostí Pán naklonil se ke mn,
svou ruku zdvih, dav rozstoupil se mrak,
pod námi ze tmy zjevila se zem:
,Zda tamo muže hledy stihneš zrak?
šij v zem se kloní, hlava, lysé tém,
kíž na bedrách mu leží obrovitý,

hle ! znaven ušed na balvan štíty.
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Nuž pistup blíže, scliyl se k jeho hhxvé

a zahímej jak kdysi na Sázav

Ó Prokope! to symbol do budoucna

pro zemi tvou; kíž potupy vk dlouhý

lid ponese, až mdlobou v pouti klesne.

Tu do sn smrtn3'ch slova tvoje vroucná,

e Cyrilova, plná síly, touhy,

jak hudba zazní, moe vpadne plesné,

dál na pou s kížem, poutník mdlobu stásá

a u cíle vstíc volnosti své jásá.""

Když jitra polibkem jsem procit ze sna,

jak stíny noní slunce ped východem

tíž snirtná prchla, pouta mdloby dsná,

v pou s kížem dál jsem dlouhým spchal chodem."

Domluvil opat; slední slova echem

se tiše chvla sloupovím a chrámem.

Tak orli v noci o svou bijou míži,

sny volnosti hvzd poplašeni klamem.

Dav mnich bledý na opata vzhlíží-—
tu jedním proudem, jedním bouným dechem

chrám zaznl: „Zdráv bu, Božetchv kíži!"

a venku skály, lesy náhlým spchem
zvuk tiše opáily: kíži, kíži! —
Zem celá do sn blahostných se híží.

Ve tyi hodiny.

~e tyi hodiny ze starých bijou vží,

tou dobou dti vždv se hrnou ze školy,

pár knížek, tabulky nesouce, dom bží
a každou ulicí smích jejich hlaholí . . .

On sedí u stolku nad knihou, pero v ruce,

však volá hodin zvnik, by hlavu asem zdvih'

a hledl ku dveím, kdy rozlítnou se prudce

a dít s úsmvem kdy objeví se v nich.

Kdy skoí lehce tak mu rázem do objetí,

v ret líbat zane jej a v elo, ve spánky

a zane moude pak mu v klín vyi^rávti,

co etli krásného to pldne z ítanky.
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Zas bijou hodiny a tma již houstne šedá,

již dité zpoždné jen zíti tu a tam,

on stále ku dveím své oko ješt zvedá

a stále v jizbé své je sám a sám.

A nikdo nejde mu a nikdo neotvírá —
ó zapomíná kmet on bídný pes chvíli,

že zlý to není sen, že je to pravda irá,

že v hrob spí mu tam synáek rozrailý.

Pclr Jasmín.

Zápasy.

Povídka z pražského života

od

Serváce Hellera.

(Pokra).

an Richard oekával dámy u vchodu

do sál, a jakmile byla slena pi-

jala ozdobný tanení poádek a tuž-

ku, pistoupil k nim a políbiv ob-
ma — neji)rv matce a potom dcei
— graciosn ruku, podal Hermín
rám a vedl ji vítzoslavn na levo

do velkého sálu, kdež se tanení

kolony již seaovaly. Hermín a

Richardovi zbývalo ješt sotva tolik

asu, aby paní Kikavovou k nej-

bližšímu prázdnému sedadlu na

estrád pod orkestrem uvedli, nebo
již zaínala první polka a poada-
telé oteveli kolonu.

Jak Žofínské sály o tomto plese vypadaly, jakým kvtem mládeže

obojího pohlaví navštíveny byly, jaké toiletty, tanení poádky a t. d.

vypisovati nebudu
;
jsou popisy oblíbených akademických ples pražských

z novin obecn známy a krom toho : kdož nedovede si sám, beze vší

literní pomoci, masopustní slavnost naší zlaté mládeže pedstaviti?

Povím tudíž krátce, že slena Hermína ihned do šumného víru taneník
se vrhla, že mladým pánm všude nad míru se líbila a že by byla, jak

íkáme, z ruky do ruky lítala, kdyby tomu okolnosti byly dovolovaly.

Ba jsem povinen zaznamenati, že spsobila ta lepá a neobyejn svží

dívka u valné ásti taneníkv pravou sensaci, tak že, když po skonené
polce k matince se byla i)osadila, celý roj švarných mladík ji zaal
obletovat. Avšak slena Hermína byla tím asem již na všechny tance

zadána a mladým pánm zbyla jenom slabá nadje, že se pi kolových

tancích snad toho rozkošného poupte na njakou chvíli budou s to
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zmocniti. Všude, a si u matina kesla dlela, nebo na rameni svého

taneníka sálem se procházela aneb mezi tanícími lehce a pvabn se

vznášela, sledovalo ji stále množství jiskrnýcli oí, z nichž mnohé zrovna

nadšením sálaly. Ale všecky tyto žhavé a toužebné pohledy byly marné,

nebo Hermína jich skoro ani nepozorovala. Jí byl ten šum a hluný
rej novým divadlem, a akoli se dle temperamentu svého rychle do

l)roudu vpravovala, byla pece novotou jeho, pestrostí a živostí tak

zaujata, že jí ani nenapadlo pozorovati, zda-li a jak se komu líbí.

Ostatn nebyla Hermína ani ješt dosti zkušenou, aby všem tm pohledm
byla porozumla.

Richard Lebrun, kterýž nejvíce po jejím boku meškal, bavil ji

])iln, ale jaksi povrchn a nedosti poutav, tak že nedovedl její myšlenky

na svou e upoutat; Hermína poslouchala jedním toliko uchem, byla

roztržitá, odpovídala pevrácen a zapomínala docela odpovídat, což by

jiný nápadník za nedobré znamení byl považoval. Ale pan Richard nepi-

]iouštl si ani nejmenší pochybnosti, nýbrž vysvtloval si vc tím, že je

slena leskem a šumem tak veliké a neobvyklé spolenosti opojena

a v opojení tom souvislého myšlení neschopna. Z ásti bylo tomu skuten
tak, ale jenom z ásti, nebo leckterému z jiných taneník, kteí slenu
panu Richardovi tu a tam na chvíli vyrvali, podailo se dosti snadno,

pozornost její na pedmt liovoru upoutat, ba i mnohou vtipnou odpov
z ní v^dákat. Daleko nedospl ovšem nikdo a neuinil také na slenu

žádný hlubší dojem, avšak lépe se jim pece dailo, než panu Richardovi.

Když byla Hermína dv, ti hodiny plesové rozkoše užívala, zaí-

nala tomu kypícímu životu uvykat a pozornji, pokud slušnost dovolo-

vala, na právo a na levo po mladých pánech se ohlížet. Tato, ovšem
velmi nesmle konaná pehlídka psobila jí sice tiché potšení, avšak

oi její nenalézaly nic, ímž by srdce njak se bjdo vzrušilo. Teprve asi

o pl dvanácté zpozorovala v „ostrov", kolem nhož se vlny taneník
valily, mladého muže, jenž upjatým zrakem ji sledoval a nad ostatní

liezím a píjemnjším se zdál.

Byl to skuten mladík mužné krásy. Krátce pistížený hndý
plnovous s plnými jemnými kníry zdobil jeho nelirub plnou, ale zdravou

tvá, na pi^avidelném nosu sedly lehounce brejle s tenkou ocelovou

obrubou a skrze n hledly dv jasné, svtle hndé, pronikavé a pece
trochu snivé oi pod klassicky vyklenutým a mírn vysokým elem, jež

celé tvánosti dodávalo rázu jakési vrozené noblessy. Mladý muž ten

nepoínal si nikterak vyzývav, nýbrž vedl si naopak skromn, jakoby

mezi i)oslední úastníky plesu náležel, a pece odlišoval se nápadn od

svého okolí a upoutal na se, ze všech jediný, opravdovou pozornost

sleny Hermíny. Mysle, že nikdo si ho nevšímá, hledl na Hermínu,

kdykoli kolem šla, s celou prostou, nelíenou a také netlumenou zálibou,

již obraz vnadné dívky v nm vzbuzoval, a Hermín zdálo se, že hledí

na ni s roztouženým srdcem, vroucn, ale jaksi unyle, jako v pocitu

mocn se probouzející, však beznadjné lásky.

Zjev tohoto, jak se zdálo, ušlechtilého mladého ^uže neminul se

s úinkem na vnímavou mysl sleny Hermíny. Švítornost a dvorná pée
uhlazeného taneníka, s nímž po skoneném tanci obcházela, rozptylovala

sice násiln její myšlenky a nedovolovala vzniknouti žádnému jasnému
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citu, avšak proto pece pozvedaly se bezdéiié její krásné oi, kdykoli

k místu picliúzeli, kde „on" stál, a když j)ak zraky jejich se setkaly,

bylo jí jaksi sladko u srdce . . . Nkolikráte pohledli si takto do oéí,

než dáno znamení k novému a ped pl nocí poslednímu tanci. Tanila
se tverylka, a Hermína byla nápadné veselejší, než dosud, akoli opt
byla v i)árku s panem Richardem, jehož pítomnost ji vždy vážnou inila,

snad i)ráv i)roto, že se již považovati musila za jeho snoubenku. Ci

]iro néco jiného ? Slena Hermína to sama nevdla. —
Pan Kikava, kterýž se byl dosud ve spolenosti „starých pán"

u sklenice tak zvaného plzeského v hostinských pokojích prvního patra

dle možnosti bavil, f)bcházel od tí tvrtí na dvanáctou hodinu pokrytý

jeden stl s pikloi)enými židlemi a dával l)edlivý pozor, aby mu nikdo

jeho polovici nezasedí. Na krátko i)ed dvanáctou pišla dle úmluvy

nahoru také paní Anastazie a oba manželé zasedli naproti sob a opeli

se pravicemi o sousední židle na znamení, že jsou tyto zamluveny a vy-

hrazeny. A bylo tohoto opatení také potebí, nebot již valil se zdola

mocný ])íval liladových a žíznivých taneník, proti nimž každá prázdná

židle jako o])ležená a útoné dobývaná pevnost hájiti se musila. Na
štstí nedali slena Hermína a Richard na sebe dlouho ekati, a takž

mohl pan Kikava povstat, aby zamluvenou již veei dal pinésti. To
byl pro tento den jeho poslední úkol, ale nikoli nejmenší, nebo restau-

raní pokoje byly nabity obecenstvem svrchovan netrplivým a sklepníci,

kterých bylo málo, bhali jako štvaná zv semo tamo, nevedouce, koho

díve obsloužit. Pan Kikava opatil si již díve slušným zpropitným

zvláštní i)íze jednoho z íšníkv, a jen této okolnosti dkoval za skvlý
úspch, že po tvrt hodinném zápasu, v nmž napolo ochraptl a docela

se spotil, vítzoslavn pivlekl muže v erném fraku s odznakem skle-

pnickým, nesoucího nad hlavou velké podavai prkno s mísami peených
kuat, salátu a kompotu. Nastala veee, nepokojná a kvapná, jako za

podobných okolností obyejn již bývá, a pan Kikava nedovolil tudíž,

a])y se jídlo zbyteným mluvením zdi-žovalo. Pan Ricliard jedl nejrychleji

a zkížil na svém talíi nž a vidliku zrovna v tu chvíli, když s orkestru

v sále vytrubovali nález.

„Jdte se, pane Richarde, podívat, co to vytrubují", pravil prosebn
pan Kikava a Richard již letl. Za minutku pak byl nazpt a ozna-

moval, že nalezli zlatý náramek s briliantovou hvzdou a že dáma, která

jej ztratila, pihlásiti se má ve výborovém pokoji.

Všechny dámy kolem, staré i mladé, dívaly se na ruce, mají-li

své zlaté obrouky, a ohledávaly spony náramk, zdali pevn drží.

Také slena Hermína podívala se na své kulaté ruky a zvolala vesele

:

„Už vím, kdo ten náramek ztratil — pane Lebrune, bute tak

dobrý a dojdte mi pro nj!"
To povdvši ukázala oslovenému levou ruku, na níž skuten

náramku nebylo, a doložila: „Jak je lovk na takovém plesu roztržitý —
sedím zde již pes pl hodiny a nezpozorovala jsem, že mi co schází."

„Jen když se nalezl!" prohodil pan Kikava skrze rozsápané kídlo

silného kuete, jež obma rukama k ústm si podával. „Snad ho také

nerozšlapali!"
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„Doufejme!" doložil pan Richard. „Však už jdu, abyste nebyli

dlouho v nejistot. Za minutku jsem zde a položím zbožované Hermín
náramek k nohám — celý nebo rozšlapaný."

„Poslouchejte, pane Richarde," zvolal skoro nesrozumiteln pan

Kikava, maje v zubech kus kídlu urvaného masa, „eknte, že bych

rád poznal toho pána, co ten náramek našel. A lio sem sám pinese!"

„Ale co pak ti to napadá?!" protestovala paní Anastazie. „Jak

mžeš být jenom tak urážlivým! Co pak je to njaký posluha nebo

sklepník, abys mohl si poruit, že to musí sám pinésti?"

„Ale, ale, Stázinko!" odmlouval dmysln pan Kikava maje ústa

v tu chvíli už volná. „Práv, že to asi bude njaký mladý pán, rád

bych se mu osobn podkoval! Sklepníkovi poslal bych ptku a dále

bych se o nho nestaral. Ale takto záleží mi na nm a jemu nebude

také snad nepíjemno seznámiti se s námi. Mladý lovk má si dlat

všude a ustavin známosti."

„Ale vždy pece nevíš, je-li to njaký mladý pán ! Co pak kdyby

jej byl našel pan starosta?" namítala zase paní Anastazie.

„Tomu zase došel bych se já sám podkovat. Vidíš, jak je dležito,

abychom nálezce poznali! Tak bute jen tak laskav, pane Richarde,

a je-li to nkdo z mladých pán, pivete mi ho sem!"

Pan Lebrun odkvapil, ale nenavrátil se za minutku, jak byl sli-

boval, nýbrž hezky pozdji. Oznámil ve výborovém pokoji pání pán
Kikavovo a jeden z poadatelv rozbhl se dol, do sálu, aby nálezce

zlatého kruhu vyhledal. Tento zdráhal se nález osobn odevzdati, ale

odebral se pece s poadatelem do výborového pokoje, aby poslovi za

pozvání se podkoval. Spativ pak pana Lebruna a slyše, že ten jest

poslem pán Kikavovým, zarazil se a pimhouiv oi, jakoby na nco
se rozpomínal, pemítal chvilku a odpovdl pak odhodlan

:

„Xuž tedy pjdu s vámi, ale odevzdám náramek pímo dáme,

jíž náleží!"

Pan Lebrun, jehož celé to poselství valn netšilo a kterýž by

radji byl uslyšel, že nálezce po žádné nové známosti netouží, rozpa-

koval se chvilku, jakoby mu nálezcova podmínka byla trochu podezelou,

ale odpovdl pak pece s úsmvem

:

„Rozumí se samo sebou, že neodvedete náramek jiné dám, než

která jej ztratila! . . . Nuž tedy, libo-li, pojme!"
Kikavovic byli práv do jakéhosi živého hovoru zabráni, když

pan Richard s nálezcem náramku k nim pistoupil a obadn oznamoval:

„Mám es pedstaviti šastného nálezce náramku, pana Jiíka
Hlavsu, kandidáta professury a nastávajícího doktora íilosofie . . . Pan
Kikava, jeho milostivá cho a slena Hermína, jež náramek ztratila."

Hermín zatajil se na okamžik dech pekvapením, nebo nálezcem

jejího náramku nebyl nikdo jiný, než onen hezký a zajímavý mladík,

kterýž tak mkce a toužebn na ni pohlížel .... Jiík Hlavsa uklonil

se dvorn panu Kikavovi, políbil ruku jeho choti a obrátiv se k Her-

mín, pravil jasným sympathickým hlasem a tónem velice srdeným:
„Pijmte, sleno, laskav svj náramek a odpuste mi, že takto

dotírav jej odvádím. Vyhovl jsem pouze pání vašeho pana otce, kteréž

mi bylo rozkazem."
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Hermína majíc mu odpovdt, zapýila se až po blostnou šíji

a nebyla s to více ze sebe vypraviti, než rozpaité:

„Dkuju vám, pane!"

„Také já vám dékuju, pane Hlavso", doložil Hermínin otec; „ne

snad proto, že jste náramek vrátil — to se rozumí, kdo pak by si jej

neclial! — nýbrž proto, že jste mé prosbo vyhovil a sem i)rišel. Vidíte,

já mívám tak nékdy zvláštní nápady, ale jsem élovék dobrý od kosti

a dávám každému est, která mu náleží. Tak tedy prosím vás, abyste

se tuto k nám i)osadil a s námi poveeel — na štstí ui)rázdnila se

zrovna jedna židle. Tak, sednte si!"

„Dékuju vám, pane Kikavo, za všechnu laskavost, avšak pozvání

vašeho pijati nemohu, ponvadž jsem již obstarán. Mne teší velice, že

jsem se s Vašnostmi seznámil, ale nechci a nebudu dále vyrušovat.

Prosím, aljvste mne dobrotivé propustil," odpovdl zdvoile a upímu
Illavsa.

„No, kdj^ž jste už veeel, nemohu vás arci do jídla nutit", dl
zase i)an Kikava; „naše mládež zobá te už jen jako ptáek, to my
jsme jinak jídávali, jen když bylo co! Ale tak zhola vás pece nepu-

stíme ! Aspo sklenku erveného musíte s námi vypit — je prý to bur-

gundské, ale ert aby jim vil. Nu, co naplat! Na plesu musí lovk
všechno vypit! . . . Tak, prosím, je nalito."

„Není-li jijié pomoci, vypiju tu sklenku na zdraví a štstí vás

všech a pak zase odkvapím," odtušil Hlavsa. „Tedy a žijete!"

Všickni si piukli a pan Kikava zaal Hlavsu vyslýchat. Dovdl
se, že je Jiík Illavsa liistorik, že má již dv rigorosa, že se pipravuje

iKi ústní státní zkoušku, že udlá doktorát a potom že bude hledt, aby

se habilitoval na universit.

„To jsou hezké vci, tuze hezké," prohodil Hermínin otec; „jenom

aby vám to také hodn vynášelo ! Víte, mladý pane, dnešního dne nemá
vlastn nic žádnou cenu, než jenom peníze. Proto uí národní hospo-

dáství, aby každý všechno, emu se nauil a co od pírody dostal,

v peníze obracel. Národní hospodáství to je moje véda, a je to také

vda nejrozšíenjší. To je nauka, jak má lovk všechno dlat pro sebe

a nic pro jiného. On takto povídá každý národní ekonom nco jiného,

ale všichni chtjí to samé — peníze. A protož pijmte, nastávající

pane professore a doktore, dobrou radu ode mne: nehnte nikdy ani

rukou zadarmo ! Pak budete míti ze své uenosti — ne moc, ale

aspoía nco. A potom všímejte si také národního hospodáství!"

„Rate odpustit, Vašnosti," odmlouval ostýchav Hlavsa, „mým
povoláním jest pstování djin a uení historii, a to s národním hospo-

dástvím, aspo jak vy je ráíte pojímat, nikterak nesouvisí. Ba tyto dva

smry nedají se ani srovnati."

„Co to, prosím vás, mluvíte?" podivil se pan Kikava. „Tak mladý
a uený pán nemže pochopit vc tak náramn jednoduchou a prostou.

Odpovzte mi: potebuje historik penz anebo jich nepotebuje? Pi-
svdujete, že potebuje, nuže dobrá! Ale kde jich dostane? Ze školy?

Za knihy? Z toho by ani koka neztloustla! A protož rozšite svj
obor psobnosti, jak tomu noviny íkají, pstujte vedle historie také

národní hospodáství a vrhnte se na nco výnosného, sice nedostanete
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ani žádnou holku s penzi, akoli jste hezký a spsobuý mladík! Vy
si snad pomyslíte, abych se do vašich vcí nepletl, ale já vám jen

otcovsky radím, protože se mi líbíte a že bych byl rád, abyste udlal

štstí. Avšak bez penz není žádného štstí na svt, ba ani žádného

skuteného uznání. Protož podržte na mysli, že je k životu potebí

penz, moc penz, tuze moc penz!"
„Ale muži, jaké pak to dláš panu professorovi kázání? Však

on ví, co má a co nemá dlat!", pokárala svého chot paní Anastazie.

„Tomu ty, má dušinko, nerozumíš," pouoval pan Kikava; „mladý

lovk, i když je sebe uenjší, bývá obyejn nepraktický. Avšak pro

dnešek nebudu vám již, nastávající pane doktore, nic povídat. Doufám,

že se budeme nyní astji vídat, a že budu tedy míti ješt píležitost,

dkladn a zevrubn o potebách praktického života vás pouiti. No —
a proti mysli vám to snad nebude?"

„Nikoli, vašnosti," odpovdl horliv Hlavsa; „jsem vám naopak

za vaši dobrou vli povden a nepochybuju, že se mi od vás dostane

mnohého skuten moudrého nauení, jen až se blíže dorozumíme. Nyní

však dovolte, abych se dámám i vám co nejuctivji porouel. Hudebníci

už zase ladí, co nevidt zane druhé oddlení."

„Tak, tak," pisvdil pan Kikava; „sezení naše je skoneno.

Ale kde pak se opt sejdeme? Víte co? Já jsem už starý chlap, já za

vámi chodit nemohu, musíte mne vyhledávat vy. Já chodívám na víno

nejradji k Fišerovi na Uhelném trhu, víte tam pod loubím, vedle Pla-

týzu, a veer ke Štupartovm. Tam nkde se tyto dni sejdeme, prav-

da-li? A pak— od zejtka za týden budete u nás na obd, a se mi

nikam nezadáte! Nuže, platí?"

„Platí, ale jenom s výhradou, že se nevyskytne žádná pekážka.

Ostatn doufám, že se do té doby ješt uvidíme," odpovdl Hlavsa

a políbiv paní Anastazii i slen Hermín ruku, poklonil se pánm
a odkvapil.

S Hermínou za celou tu dobu již ani slova nepromluvil, ale oi
jejich se nkolikráte setkaly, a obma zdálo se, že je na ponejprv a za

trvajících okolností takovéto rozmluvy dosti.

Sotva že byl Hlavsa odešel, zavíil veselý kvapík a ples roz-

proudil se znovu. Slena Hermína, kteráž vždy více a více obdivova-

tel nalézala, bavila se nyní mnohem lépe, než ped plnocí. Bylo jí

jaksi veselo, všechno se jí nyní více líbilo, mladí pánové zdáli se jí

pojednou vtipnjšími, hudba lépe hrála, lustry jasnji svítily, všechno,

všechno bylo nyní hezí, i ten mladý muž tam v „ostrov", s tma
lindýma oima — škoda jenom, že si nedodal odvahy, aby ji pi polce,

když naschvál asté pestávky dlala, vyzval a odvedl do kola! Ne-

troufá si? Aneb nechce snad vzbudit žárlivost pana Richarda? tázala

se nkolikráte v duchu slena Hermína, ale nepipouštla si proto žádné

tesknosti. Vždy nemže býti všechno najednou ! Krásný ples chýlil se

ku konci, aspo pro Hermínu, a když zástupem dvorných ndadík pro-

vázena, sál opustila a v kožich zabalena s matkou a otcem do koáru
sedala, 'bylo jí, jakoby opouštla kouzelný zámek, v nmž je tolik lesku

a krásy, kde samí šastni lidé žijou, kde není sporu ani sváru, kde

lidé neznají starostí ani svízelv, kde všechno je nad obyejný svt
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povzneseno, kde druh druhu jenom radost se snaží spsobit a kdež ona

poprvé pocítila — co? Nebyla si toho jasné vdoma a myslila, že to

poprvé pocítila slast a štstí života. — Když dom pijeli, dali si rychle

postaviti samovar a pan Kikava, jemuž bylo cestou vytrávilo, požil

ješt asi libru šunky a vykouil dýmku uherského. Dámy vypily jenom

po sklenici éaje a odebraly se na lože.

„Tak jen se mi, ženské, dobe vyspte!" volal za nimi pan Ki-
kava. „Víte, že máme zejtra — i pardon — dnes k obdu hosty!"

„Nestarej se o nás, tatínku," ozval se mezi dvemi stíbrný hlásek

sleny Hermíny, „a hle jen, abys sám dobe si odpoinul!"

Když pan Kikava do postele se uložil a svíku shasil, tlouklo

pt liodin.

Praha probudila se vesele z temnélio objetí mrazivé noci. Bylo

jasno a sníh na stechách jiskil se, jakoby posypán byl démantovým

práškem. Z komín valil se kou, jako bílá pára, slunce obráželo se

oste od oken, uvnit ledovými kvty i)okrytých, vzduchem vlnil se

lehounký, ale ízný vtík a zvony slavnostn huely. Kéaumurv teplo-

mr ukazoval deset stup mrazu.

U Kikav bylo již o desáté hodin všechno vzhru. Dámy po-

snídavše, rychle se strojily, a pan Kikava odevzdával již hrdlo své,

dvrn a bez starosti, do rukou švitorného holie.

„Tak co pak máte nového, Matýsku?" tázal se mezi tím, co mu
bradý opatrn laloušek mydlil.

„Ach nic, i)ane domácí, co by hrub za e stálo," odpovdl tá-

zaný. „Dnešní rai)port je slabý. Vera veer proboili se ti kluci na

led a zmizeli pod vodou — to klouzání na ece mlo l)y se zapovdt

!

Potom byla v jedné kavárn v židech pranice, pi níž dva vojáci jednomu

civilistovi hlavu rozbili a jedné nevstce krk podízli, dále vyhoela
v Karlin olejna a sboil se nový dm na Senovážném námstí, a co

ješt? Ani už vru nevím. Ach ano, ješt nco! Svíková baba od

Uršulinek vyhrála na lineckou loterii terno secco, a sice na podivná

ísla 17, 27 a 37. Mla vsazeno zlatý padesát krejcar, a co myslíte,

že dostala?"

„Asi ti tisíce, ne?" hádal pan Kikava.

„Chyba, pane domácí, chyba!" opravoval sebevdom bradý. „Nic

nedostala! ísla ta byla prý náramn siln obsazena, a takž vrátili

kollektanti každému jenom sázku!"

„Hrome, to je pípad!" podivil se i)an Kikava. „Matýsku, to

byste ml napsat do Broumova doktorovi Roserovi. Ten káže už ti-

advacet let na íšské rad proti malé loterii a nemže nic poídit —
oni prý ti páni tam sami sázejí ..."

„Co pak s njakým doktorem, pane domácí!" odmlouval holi.

„To musí do Vídn na gubernium. To by tak hrálo ! Ta svíková baba

prý na to vezme audienci — ta se nedá jen tak snadno odbyt. To
vám je baba, ta byla by s to, 'Prahu noJigjBajrfHAiiift^aiirátit. Pán Bh
ra každélio chránit, aby . .

."'
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„Jdte mi k ertu s tou babou, vžd3' jste mne pi tom ízl!"

vzkikl pan Kikava a zachytil bradýovu ruku.

„Ale kde pak! Pane domácí, co si to o mn myslíte? Já že bych

nkoho ízl! To se mi nestalo od dvacíti let . . . já mohl bych býti

dvorním holiem ! To zavadil jenom vašnostin nepokojný laloušek o nehet

mého levého palce, ale nic se pi tom nestalo. To by mi tak ješt
scházelo! ..."

„No, no, Matýsku, tak se jen proto netrapte!" chlácholil svého

starého bradýe pan domácí. „A jestli pak jste už nco slyšel o ve-
rejším akademickém bálu?"

„Jak pak ne! Celé kroniky jsem slyšel. Jak která sleinka byla

obleena, jak se o kterou páni trhali, jakou známost si kdo udlal. .
."

„A kdo pak vám to, Matýsku, všeckno hned z rána povídal?"

„Hned z rána, pane domácí? Kdo pak by ekal teprv do rána!

Holi musí ráno už všechno vdt, zejména v nedli a ve svátek, totiž

holi podle starého, dobrého si^sobu ! Jsou za naší doby také bradýi —
tm se musí íkat „raseur" — kteí nikdy nic nevdí a své hosty

v ofíicinách mlky a slavnostn holí, jakoby je operovali. Ale my, co

jsme ješt z dobré školy, my chceme být erstvjší, než noviny. Tak
jsem vám byl, pane domácí, v noci na dnešek ve „Stoleté kavárn", to

jest naped „u Flek" a potom teprve v kavárn. Hráli jsme maxla.

Sezení se protáhlo, a když bylo ráno, rozumí se asn ráno, pišli

nkteí mladí doktoi z plesu a potom také sklepníci, a tak se to

všechno semlelo. Já vím také, s kým kolikrát sleinka Hermína tanila,

he
! Ale to papínkovi nepovíme, to je tajemství mladého srdéka a sta-

rého Figara. Pane domácí, aby se tak váš dvorní lazebník zase oženil . . .

to by byla „Figarova svatba", co? To byste si musil také zatanit,

pane domácí!"

„Matýsku, neblázníte?" otázal se starostliv pan Kikava a podíval

se na holie se strany, jakoby se o své hrdlo zaínal strachovat.

„Nemjte o mj rozum žádné starosti, pane domácí!" odpovdl
s uctivým sebevdomím bradý. „Ale o moje srdce byste se mohl stra-

chovat. Pane domácí, kdyby ekla Rézi od Flek, že si mne vezme,
hned je svatba! A já ukážu ješt svtu, jaký jsem švihák!"

„Zapla pán bh, že jste již hotov, Matýsku!" zvolal rozmarn
pan Kikava. „Dnes jde z vás hrza, když tak vidí lovk bitvu ve

vaší ruce ! Ani byste nepoteboval povídat, že jste celou noc na dnešek
flámoval.

"

„Pane domácí, já jsem na dnešek pil na zdraví a štstí sleny
Hermíny. Vyprosil bych si na ni nejuctivjší poruení. A co pak mladý
pán, pan Jaroslav? Tolio dnes nebudu holit?"

„Dejte pokoj s tím holením, a si to hladí sám ! Ostatn ml náš

Jaro vera njaký extra-plaisir, jak tomu íkají. Hermínu sotva na Žofín

doprovodil, a jakmile byla uvedena, zmizel nám a už se neukázal. Ale

mezi námi eeno, Matýsku, já se na nho proto nehnvám . . . vždj^
my jsme nel)ývali jiní, co? A takový „paš" nejlépe chutná, vite?"

„Ráíte míti pravdu, pane domácí!" pisvedoval Matýsek. „Zárove
pak je vidt, že jste charamantní otec a pravý gentleman! Mladost,
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radost! A kdo mladosti radosti nepeje, iiezasluhuje, aby se opét stal

mladým ..."

r)Vy jste, Matýsku, poce jen hloupá nádoba! Co pak to mluvíte?

Ješt dobe, že vás mimo mne nikdo neslyší. No a já vám to odpouštím,

protože dnes zasnoubím dceru. Matýsku, vy jste nemel žádnou dceru?"

„Nemel, pane domácí, ale pét kluk. Jeden vylez' vám po hromo-
svodu až ku hlásnému na svatovítskou véž, a takoví uliníci byli všichni.

Draka byli by umoili, ale já jsem jim odolal . . .
,"

„Na to jsem se neptal, Matýsku!" vpadl mu s úsmvem do ei
pan Kikava. „Chtl jsem jenom zvédét, znáte-li slavnostní cit, když
lovk zasnubuje pi-vní dceru? No vy o tom nemáte patrné ani zdání . . .

tak já vám pravím, že je mi dnes zrovna tak, jako bych se sám ženil,

a proto odpustil jsem vám všechny ty nesmysly, jichž jste mi nažvanil

mezi tím, co jste mne maltrctoval."

„Ale pane domácí . . .
!"

„Tak už jen jdete, Matýsku, a v úterý pijte zas. Ale a máte
lépe obtaženou bitvu! lovk je ve vašich rukou jako v muírn, a já

byl bych dnes bolestí zrovna výskal, kdybych nebyl šetil své nevyspalé

rodiny. Ale ponvadž dnes, jak už eeno, zasnoubím dceru, nechci

nikomu ublížit, a protož vezmte, Matýsku, tuto ptiku a i)ijte, až se

budou hoiy ze'
'

„To také budu, pane domácí, ale jenom na vaše zdraví a na štstí

sleny Hermíny. Mj Bože, kdybych já mel takovou dceru . . .
!"

„Tak už jen jdte, Matýsku, sic se mi tu ješt rozpláete, a už

je pl jedenácté pry. V jedenáct tu bude pan Richard, aby doprovodil

ženské do kostela. Já, to se rozumí, pjdu na pl dvanáctou k Fišerovi— dnes už mi to musí svatá církev odpustit, nebo jedinou dceru za-

snubuje lovk jenom jednou."

„S dovolením, pane domácí," namítl stoje už ve dveích holi,

„zasnoubit mže lovk dceru kolikrát, nebo na zasnoubení nemusí

ješt nutn následovat svatba. Já na píklad jsem byl tikráte za-

snouben a teprve s tou tvrtou jsem se napálil . . .
."

„Jdte už, jdte!" zvolal nevrle pan Kikava. „Vy máte dnes

kocovinu a mohl byste nám ješt všechno uhranout . . . S Bohem! . . .

Tak, te pjdu se podívat na svou dceru, jak asi po tom hmotu
vypadá!"

Pan Kikava vešel do komnaty své dcery a nalezl tuto již v plném
obleku. (Pokraování.)

16
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Šotek.

Fantastická báse od Svatopluka echa.

I.

d zoe po dvoe
slípka mi krákoe,

erná jak noc —
z noci se rodívá,

v temno se odívá

kouzelná moc.

Pod erným chocholem

podivným plápolem

oka jí žhou,

drápky kam vtiskuje,

stopa se rýsuje

muínohou.

Kdáe mi od rána,

zní to jak satana

liýkot a smích —
Ajhle! co v kukani?

Záí mi na dlani

vajíka sníh.

Jak se ty podlouhlý

útvare okrouhlý

lahodn skvíš,

nžné jsa znamení

tvoení, rození,

života skrýš

!

V záivé úprav
kmitaje tesav
kídloma z duh,

pod stropem na niti

mohl bys baviti

dtinný kruh.

Díví prst na tob
vyryl by k ozdob
srdéek dvé,

z pozlátka, obrázk
schystal by pondázku

pro zlato své.
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I

AU; zdo nekyue

veselí dtinné

k líbezným snm

;

ponurý poeta

šerým té opletá

vláknem svých dum.

Míje prý s ostrovy,

hradby hor, mlhový

ol)lak šik,

zem i s blankytem

v i)ravejci véitém
našly svj vznik.

Vajíko pvabné,
ve hnízdo hedvál)né

chtél bych te nést

kvon per snhových,

blankytných, duhových,

s oima hvzd.

Celý svt brziko
z tebe by, vajíko,

také se zlíh',

ržových obzor,
zlatých niv, palior

smaragdových,

ze svtla utkaných,

ervánkem zlíbaných

bájených dv,
samá v nm pohoda,

záe i lahoda,

slavií zpv ....

Mamo ! V mou samotu

zlatých sn jasnotu

nerozlije

kvona ta arovná:
milostn laškovná

Fantasie.

K zái a výsosti

duše již nehostí

mladický vzlet —
Nuž, tedy do Hadu
pro bídnou náhradu

v temnoty svt

!

16='
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Vejce ty kouzelné,

vidiny pekelné

v odvetu dej,

obraz iiochmuniých,

pitvoruých, nestvrnj' cli

,

divoký rej

!

II.

Vejce moci arodjné
mnohý den ve skrýši tejné

— jakož erné knihy káží —
pod levou jsem nosil páží.

Po tu dobu neholeny,

nemytý a nemodlený

nespatil jsem chrámu prahy,

svcené se štítil vláhy,

kíže míjel bez pozdravu,

nedbal zákon a mravu,

piznával se k atheisniu,

pessimismu, niliilismu,

nosil se jak hastroš v žit,

smál se každé autorit,

dívkám na nožky se díval,

karty do rukávu skrýval,

po krmách se s lotry bavil,

jubileum svoje slavil,

byl, kde jaký klub a hádka,

a psal román vlastenecký

z blohorské doby — Z krátká:

špatnosti jsem tropil všecky.

III.

Když doba vytknutá vstíc konci spla,

kdys odpoledne, v knihu nahlížeje,

jíž vážná kritika chval hymny pla,
— neb byla prosta dráždivého dje,

všech vzlet nezdravých a škodných vzruch
i psána v domácím jen ryzím duchu —
nad tímto skvostem, zdolav první stránku,

jsem hlavu sklonil do náruí spánku.

I zdálo se mi, že kdes v pustém dole

na zemi ležím, v jasných záí kole,

jež nocí rozléval zjev rajské krásy, —
zjev andla, jenž sed stráží u mne
sky poduškou mi roucha snžné ásy
a ke mn chýlil pvab hlavy dumné,

I
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kde bájný šperk na vlas svtlé vlny

tkal velké dennice svit divuplnj.

A v temnot, jíž krajina se halí

zím rysy inraíntí divokého skali.

Ta chmura vkol zlovstn se tváí

:

kde v polosvitu .šalebném a plachém

lem kruhu jasného se s temnem sváí,

zím fantomy, jež srdce plní strachem.

Nad uzly koen, jež trí z mechu

jak zapletených nestvr erné klouby,

pnou fantastické, obrovité houby

své rudé tere otravného dechu,

jež obletují velké šeré mry.
Tu nad neviditelným vzpjatým tlem

leb zmije syící plá z husté chmury

zlým okem ve smarajíd bledí skvlém;

tam cos jak hnusná ropucha se vlee,

jíž sedí jízdmo na sliznatém znaku

kýs trpaslií zmok ; a z temné klee

žhou rudé jiskry, oi vlkodlak.

Sto mátoh takých, vidin hrzy jiné

hrou polosvit plachých vzniká, hyne

ve klín tmy, jež thotná je dsy;
ten pímrak celý zdá se v divém víru

rej živý vést jak mrano netopýr
a píšer, hemžících se v pusté smsi.

I tam, kde vtve gigantických strom
jak mraky ztrhané se šeí vzduchem,

houš kosmatá se vlní tajným ruchem;

mníš vidti tam, jakby hejna gnom
výš, výše šplhala kol mocných suk
a vsila se pod n v divném shluku

jak opic tlum, když zlohou druh sliozen

pod vtví zachytí se v živý hrozen . . .

Mne jímá hnus a báze. Od i)ímraku

hled vracím k andlu, jenž na mne line

mír sladký z tichýcli, arokrásných zrak,

dvou jitních hvzd pod zlatem asy stinné.

Zím pokojn již do lirozivých stín

jak oknem hošík, stulen v matky klínu,

u krbu teplého, kde zkazky zvuí,

v kraj vyhledá, lide zimní l)oue skuí.

Tak slastný klid se v moje nitro sklání;

neb cítím, že mne okruli svtla clirání,

jež cherub šíí tmou ; kam zá ta slétá,

zem' snhulek jen istým blem zkvétá.
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Zrak man zavírám ve blahém snní,

na ele cítím jemných kídel chvní,

z jichž ervánk a snh v tichém ruchu

zvuk hudby rajské ševelí mi k uchu.

Jak druhdy, leže pod jabloní milou,

když kvtem záným obsypána všecka

l)áj luznou šeptala nad lilavou dcka
a lístk pršku vonnou, rzn bílou

mu sesílala v elo sladce snící —
jak tehdy v duše kišálovém jase

jsem obrážel jen blankyt, shlížející

skrz vtví kvtnou míž : tak nyní zase

v mé nitro kane zlatá dtství chvíle,

mír nevinnosti, ráje duma tichá

z té kídel ševelících ásy bílé.

Le andl, zasmušiv se, jemn vzdychá

a ze rt bolnosladký zpv se lije

jak harfy rajské tklivá melodie:

Blaze duši, dokud tuší,

že s ní boží láska dlí,

v jasném zdroji víry svojí

dokud nebe zrcadlí,

dokud isté srdce hostí

líbezný sen nevinnosti

a skrári tichý zápal svatý

libým bleskem ovijí

jako jitra paprsk zlatý

rosný kalich lilií.

Kam se dla s tvého ela
tato záe? Kam se dl
z duše padlé, v prachu zvadlé

nevinnosti istý pel?

Jak list suchý, zbaven míru,

duch se zmítá v pustém víru

a hled kalný teskn tká
svtem, jenž se pouští stal,

u tvých dveí stále eká
hnus a nuda, trud a žal.

Bda duši, jižto kruší

beznadje krutý hnt^
v jejíž chmury neplá shry
žádné hvzdy spasný vznt.

V nížto vyschla svatá zidla,

od níž prchla moje kidla,
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nad niž lilány netopýí

rozepjala temná moc,

poil niž v bczcdno se šíi

vcná, nekonená noc

!

Stesk jal mé, srdce sevelo se bolem.

Piuch úžasný se náhle zvedl kolem.

Jak za boue když vichr v divm honu

rve v cáry fantastické mraen clonu,

ve strašném jeku, stonu, chechtu vela

tma vkol smsí strašidelnýcli tvar,

až polozeteln z tch erných var
rys vyhranil se ohromného tla,

stín gigantický, jakby tesán z mrak.

Tmou rudé vzplály meteory zrak

a píšerné se míhal vzduchem šerým

lem obrovitých kídel cípem sterým;

jak mocná vtev stoletého stromu

se vzpáhla ruka s dsnou dráp zbraní

a zaburácel hlas jak šelem vaní,

jak sykot lanýcli vln a rachot hromu:

Již ustup, clicrube! jest navždy mojí

ta duše ztracená. Ty"s podleh' v boji.

V ní láska zhasla, nadje a víra,

hrol) cit svatých tma tam halí irá.

Andl,

Ó prodli ! Ješt v temné její tni

zím jednu hvzdu, jež ji mže vésti

z tch katakomb zas blahé na výsluní —
to zdání, nad pozemský prach se vznésti,

stesk po výsostech, ncsmrtnosti touha.

Satan.

Co hvzdou zveš, to^ bludika je pouhá —
hle zhasla již! ^— Ó v, tvá peru istá

kam k zemi sklonit se již nemá místa.

Jen leda pelest kolébky jí zbývá,

kde hladit mžeš ve snu dcka vlásky

a v ouško šeptati mu staré zkazky

skvoucích vidinách, jež nebe skrývá.

Je cení lid jen jako krásnou báse,

jež stáím svcena, neb zívá pi ní.

1 ten zde asem nad hlavou jak jiní

tu vetchou, vyšeptalou zlatou táse
vlát nechává, ten prapor ideál —
a verš svj nutí svatých do zápal —
však ptej se ho, co pi tom v pravd cítí!
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Andl.

Rci, duchu zbloudilý, chceš spasen býti?

Já.

Ó paprsku ze slunce pravdy ryzí,

lži chmura všeliká ped tebou mizí.

Hle v moji hrud! Tam temno jako v hrobce

všech mladých sn, všech žár zhaslé sopce.

Zím chladn na tu zem, jak poutník cizí,

a pravím si: Co tuto robit dále?

Hrát v této frašce, sebe, jiné šále?

Zde všechno pohaslo, co srdce hálo,

v nic kleslo vše, co velikým se zdálo.

A hledím-li s té zem v blankyt bezdný,

zkad velebn mi zníval hymnus hvzdný
o krásách nadpozemských, božských vzletech,

o slasti svaté nesmrtelných kvtech,

te šeptám si : Co v tomto bleskném týnu

mé krtí já, jež zná jen tmu a hlínu,

všech cit svazem hroudy jen se chytá,

ta bludika, jež chvilku šerem kmitá

a zajde beze stop ve vné noci?

Andl.

Ó, bda, navždy ztracen!

Satan.

Y mé je moci.

Dráp napáhl. Já v náhlé hrzy chvatu

vztah' ruku chvjnou k andlskému šatu;

však nezdržel stisk prst keovitý
tu ízu z oblak, ty vzdušné tjjyty.

A cherub líce smutné odvraceje,

jak mlha svtlá chvl se do výsosti.

Kruh jasný zmizel. Vichrem buráceje,

vír temnoty mn mrazem projel kosti,

mrak píšer zevšad schumclil se ke mn,
sta zub vlích, draí kídla sterá

mi rvala bok a tepala mi tém
a v srdce vnikly drápy Lucifera.

IV.

Dotkalo sen chmurný peklo;

oko procitlé se smeklo

na roh trepky, nící vzhru —
Jakou zím karrikaturu!
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Zraky mnu,

pevn na obuv je pnu —
Již to jisté

:

Nadlení pekla isté

!

Na zobáku trepky zdobné

jízdmo depí výžle drobné,

tro])í drzý šprým a žert,

l)roliýbá se, kolíbá se,

])()tméšile ušklíbá se

ti-paslií jakýs ert.

Pod páž sahám v linízdo tejné —
to tam vejce arodjné

;

dlani vydal úkryt stinný

jenom stípky skoepiny.

Než, ó div!

každý stípek nálile živ

letí vzhru,

zmnn v bílou noní mru
a to hejno tichým ruchem

ševelí a kepí vzduchem,

ochvívá mi obliej,

cítím kroužit kolem hlavy

mihotavý, tepetavý

tajemných tch bourc rej.

Rozbesklo se v ele mžikem,

vím již, kdo mým besedníkem;

cítím v zádech mrazné chvní,

s bázní hledím na zjevení.

Le, jak zím
na ten divný pekla šprým,

po zlobžku
s kusým chvostkem, kivých ržk,
na zhrblého, spátralého,

zcuchanélio, schátralého,

titrného raracha

:

chechtem báze rozplývá se,

z nitra hlun dobývá se:

chacha chacha chachacha!

Co mi smíchem slza splývá,

smíchem také sket se kývá,

zubí se, že svtce v nebi

rozesmál by svými škleby,

"tam i sem
jíoskokem a pemetem
1)0 mé trepce

po kejklísku rejdí kepe.
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až pak skokem na kolen
ooítil se, zuby cen,

pitvorn se poklonil

a jak hád okem blyšt,

prskaje a kvie, pište

smšným hláskem švadronil.

Šotek.

Zde jsem, nejmenší všech skítk,
nejnžnjší z pekla kvítk,

jehož's za roba svých choutek

zaklel v arodjný žloutek.

Ale rci, pro z pekel íše,

kde kol Satanova trnu
ní sbor temných obr v pýše,

vhodnjších pro pvce strunu,

mne jsi zvolil, zakrslíka,

pekelného trpaslíka,

jehož vísky chuas tupý

leda volá do chalupy,

bych jej žitem, mlékem dail,

za lenocha hospodail?

Já.

Ne, ty's jenom, pekla skeku,
vhod mé Muse nosit vleku.

Nejsem jeden z obr písn,

kteí v lesku vn skvlém
nad pozemských mrak tísn
mezi hvzdy strmí elem.

Sám jsem trpaslík já pouhý,

Lilipután poesie,

komáí jenž kídla touhy

marn vzhru k slunci vije.

Plachý kmit mé skrovné slávy

brzy rmutný popel ztráví,

píští doba ve prach nmý
zašlápne m pohrdavé

s dumami a vznty všemi

malikými v malé hlav
jak pýr nicotného kvítku

se zrnéky bez užitku.

K posmchu bych leda vzýval

v rámec titrného zpvu
lirznost velkolepých zjev,

o nichž Dante, Byron sníval.

Jen ty, pekla filigráidíu,

Meíisto jsi vhodný pro mne.

Bu mi vítán ! Podoj blánku,

podej vrabí pírko skromné,
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nebo celý — zdá se vru —
v kolioutím l)ys zapa péru.

Šotek.

Snad i krev? O takých tretek

moderní už nedbá šetek.

Smlouvy pak jsou v našem veku,

vyjma dobrou hypotheku,

na lilupáky ])Ouhou pastí,

advokátskýcii kapes mastí.

Inkoust prostý, péi'o husí

dnes nám i>lne stait musí,

jímž vy, pévci eských lán,

beze smlouvy, nenucené,

zapíšete tikrát denn
erné duše mému pánu

v pohoršeních, svodech kvtných.

Dávno i)ropa(rs naší moci

;

v odmnu jen zásluh etných
posílá mne kníže noci,

bych ti plnil každou choutku

švihem arovného proutku.

Rci jen, po em bažíš práv —
po rozkoši, zlatu, sláv?
ili volíš z íše bájí

rudý pláš, jenž vzduchem lítá,

apku, jež t lidem ztají,

ubrousek, jenž hody skytá?

Švandových-li dud i mee
peješ si, jenž sto hlav see?
Pokyn jen a tvero drak
zapáhnu ti k vozu mrak,
vystavím, než vzejde zoe
z perel palác prosted moe —
chci ti sloužit do úpadu

všemi kouzly, vtipy svými —
jednu výminku jen kladu:

bys mi neítal své rýmy.
(I'okraov;ini.)

ROZHLEDY
V literatue, umní a vdé.

z eské literatury.

Šimon kostelník. Povídka zkraje od Emanuda Miiovského.

Poetickvch besed íslo XXV. V Praze 1885. Nakladatel Ed. Valeka.
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Již nkolikráte doba útisku eského lidu selského poskytla našim

básníkm látku k umleckému tvoení. Jednotlivých ^pípad neteba

vzpomínati, tkví zajisté každému v dobré pamti. ,^S{monem kostel-

níkem^ piinil k nim Miiovský práci novou, a hned z pedu podo-

tknouti mžeme, že v mnohých kusech zdailou.

Netanulo mu ovšem na mysli, pedvésti v obraz plný asové bar-

vitosti nkterou z krvavých selských bouí, jež lid náš zhusta tak za-

jímav a živ karakterisují. Spíše mínil vykresliti z ady postav man
do fantasie se hrnoucích jediné individuum, podati vše, co velo v nm
a žilo, jaksi typicky zobraziti v nm i)edchdce lepších pomr po-

zdjších. Tak dívati se musíme na hlavního reka básn, Simona. Jeho

povaha a jeho osudy byly básníkovi vcí hlavní, ostatek a sice pedevším
násilné povstání lidu, jeví se toliko ei^isodicky a nevymyká se z mezí

pouhé píležité scenerie.

Šimon byl synkem z velkého statku. Rodie chtli jej míti ])á-

terem, on však zamilovav se vystoupil ze semináe. Matka i otec zá-

rmutkem nad tím zemeli. Když Šimon vrátil se dom, shledal, že také

milenka ho zradila, provdavši se za jiného. V duši hluboce rann opustil

vlast a teprve po letech se do ní navrátil. Byl již ošedivlý, když

náhodou setkal se s Pavlou, hezkou dcerkou mlynáovou. Tzplanul

k ní láskou a mimo nadání i sliné toto dít, vkem od nho nemálo

rozdílné, našlo záliby v jeho ušlechtilých spsobech a statné doposud

postav. Vzali se a rodinné jejich štstí dovršeno narozením se rozto-

milého synáka. Zatím však zaínají se nad jeho hlavou sbírati chmury.

Sedláci, utiskováni tžce pány a trpce nesouce jho roboty, domlouvají

se, jak by sob z tch útrap vždy rostoucích mohli i)omoci. Rady hle-

dají u Šimona, který z nenáhla stává se duší veškerého hnutí. Bývá
celé noci na tajných schzích mimo dm, a zvlášt od té doby, co

milý soudruh jeho studií, Vojtch, stal se v obci faráem, zídka jen

za prahem domácnosti své se pozdrží. Jeho mladá žena však pedsta-

vovala si štstí své ponkud jinak. V opuštnosti své teskní a jaký div,

že konen srdcem piklonila se k jednomu ze svých bývalých nápad-

ník. Šimon kdysi z nenadání milence pistihl a zradou rozzuen vyhnal

Pavlu z domu. V té dob nezbylo mu však asu, aby déle staral se

o soukromé svoje záležitosti. Odpor sedlák vypukl ve veejnou vzpouru

a Šimon postavil se v její elo. Avšak povstání bylo záhy potlaeno,

Simon zajat a uvržen do žaláe. Neštstí rodinné, které život jeho ui-
nilo pustinou, a nemén trpké sklamání všech nadjí, jež choval ve

píin zlepšení stavu svých spoluoban, podrylo jeho ducha. Páni sami

po ase jej propustili, majíce za to, že jest slabomyslný. Pišel do

svého rodišt a stal se Vojtchovým kostelníkem. Byl zdrcen, ale ped-
tucha lepších as nepestala klíiti v jeho srdci. Po letech spatil opt
i Pavlu. Odpustil jí a když nedlouho potom duši vydechla, pochoval ji

a s ní také poslední ze stín svého života. Sám o velký pátek proro-

kuje v náhlém návalu šílenství o píštím vzkíšení z dosavadní poroby

a pedvídaje úsvit lepších ])omr podléhá smrti. Zhynul jednotlivec, ale

idea jeho zstala a žila, až konen dospla i ona ku svému plnému
uskutenní.
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To velice struná kostra básné Miiovského. Nelze jí upíti ten-

dence ušlcclitil ;i ideální. Podkladem jí jest myšlénka, že z obtí pevných

a istých karaktt TU vyklíí zrn(j svobody. Invence sama jest plna záivé

nadje. V i)rovedení snad bychom si páli ^sytjších barev, v povahách

vtší rozmanitosti. Nicmén i tak iní Simon kostelník na tenáe
dojem velmi píznivý. Harmonický formou, které není co vytýkati, nese

se proudem svžím a neunavuje. Miiovský nám podal tenkráte báse
pknou, snad nejlepší, co doposud napsal. Fr. Kvapil.

Starobylé obrázky z Rakovnicka. Od Dra. Zikmunda
Wintra. V Praze 1880. Nákladem Vladimíra echa.

Z prachu starých archiv, z rozmetaných listin památných, z p-
honních knih a kopiá vykouzliti obraz života, jaký ped veky vskutku

byl neb aspo býti mohl, není vcí práv snadnou. Vyžaduje úkol po-

dobný netoliko podrobnou znalost spoleenských pomr, zvyk a oby-

ej jisté historické doby, le ve stejné míe i dostatek tvrí fantasie,

která opena na výsledky positivního bádání, dovedla by vdechnouti

vybledlým tm listm novou svžest a nový životní ruch. Dru. Wintrovi

dostalo se obélio v hojnosti utšené. Zahrabán do svých dlouholetých

studií kulturn-historických, zapisuje na drobné lísteky bedliv tu kterou

dávnou událost, zápisy gruntovní, majestáty, privileje, pe a procesy,

odúmrt a odkazy, vybíraje vše, co týkati se mohlo zaízení domácího,

odvu, nábytku, výživy a vbec každodenního živobytí, konen i kara-

kteristickým rásím, výrazm snad již z užívání vyšlým, píslovím a po-

ekadlm vnuje pozornost náležitou, pokusil se ve šastné chvíli, vy-

kesati z té mrtvé, plísní zapadlého svta obestené hmoty, kus živoucí

skutenosti. Povedlo se mu to na ponejprv i na podruhé. A te máme
od nho už hezkou adu roztomilých historických genr, které mají

svj zvláštní zvuk a které rovnž nevybíravou, srdenou bezprostedností

se honosí.

Jsou to obrázky, pi nichž eskému tenái srdce se rozeheje.

Nové a pec pravdivé, a naše v každém i nejnepatrnjším detailu.

Wintr má svj individuelní jadrný spsob, jak vykresliti postavu, jak

nastíniti situaci. Pro vše najde pravé slovo, a to ekne rázn a s jistou

nepopiratelnou pípadností. Jeho dikce je zrnitá myšlenkami, uzlovitá

íznými a markantními výrazy. Dýše k nám z ní jakési zdravé, silné

povtí, kterému snadn uvykáme a po nmž se nám pak asto za-

steskne. Kdo jednou co etl z Wintrových obrázk, vítá je po každé

se zalíbením vzrstajícím. Bývají veselé i smutné. Nkterým je základem

pouhý žert, pouhá smšná neb vážnjší píhoda, v jiných hlásí se ke

slovu písný, mnohdy krutý život a konen též leckde ke sluchu nám
zahlalndí akkord vroucí, srdceryvné tragiky. Podobn též nalezneme mezi

nimi tu neb tam jen lehce stínovanou rtu, jinde však potkáváme se

s kusem do nejsubtilnjších malikostí propracovaným , i konené
s velkým složitým obrazem, v nmž rozmanité tóny a barvy dávno-

vkého života splývají v celek lahodn kolorovaný a každou arou
zajímavý. Marn bychom však hledali zde široký proud djinných udá-

lostí. Ten vesms postaven do pozadí, jen výminkou zaburácejí vlny

jeho kdes v dálce temným zahmním. Wintr nechce i)sáti historických

epopejí. Síla jeho jest v genru a ten bez odporu je znamenitý.
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Knihou svrchu nadepsanou uvádí se Wintr širšímu obecenstvu

ponejprv. Obsažen v ní pouze nepatrný zlomek jeho novelistické in-
nosti. Celkem tady pt statí, ti obrázky menší a obšírnjší dva. Další

budou následovati, jakkoliv pehlédnutím vynecliáno na titulu knihy

oznaení „ada první". Ale již z tchto nkolika prací poznáme Wintra
gruntovn. Osou jeho literární fysiognomie sluší zde zváti „Nezbedného
hakaláe^' a „Píšeru^'. Za prvního by se vru nestydl ani Brouwer.

Mžeme o nm citovati, co kdesi bylo napsáno o jednom z Brouwerových
oltraz: „Karakteristika osob byla ostrá; v tváích vyznaeno bj'lo vše,

co dlo se asi v duších, slovem nálada mysli zraila se s podivuhodnou
vrností ve tváích i v ])oliybcch. Krom toho byla každá iigura tak

samostatná, že každý z veselých kumpán, jenž sloužil jí za vzor, poznal

v ní sama sebe." Tak dojista by sebe poznal Jan Pika, bakalá svo-

bodných umní, když se svým nerozluným druhem, invalidou Matjem,
sedl u Stípk, žalostiv vzpomínaje na nedávné málo šastné námluvy
s poctivou pannou Plonou. Jak Wintr umí líiti náladu situace a do
ní vkresliti postavy, k tomu služ nám malá ukázka: „Pan bakalá byl

již i)inapit. Ale mlel. Proti nmu zasedl krejí Ondej, jemuž íkali

Máma, a ten rád bakaláe leckdy škádlíval. Podle nho na stolici roz-

táhl se pan Hruška, bakaláv odpovdný nepítel. Pan Hruška byl

obtloustlý mštnín, malý postavou, vysoký hlasem, hrubý slovem, chudý
duchem. Píval také rád jako bakalá a leckdy pišel žen své, zlé a nad
míru tenké, s otluenou tváí, rozbitým nosem, kteréž rány jemu mastí

bu ona, bu barví mstský neb i novotný apotéká Postys, jenž ne-

dávno ze Slavkova sem se pisthoval, spravovali a hojili. emesla
svého byl peka. Chleba dlával nkdy tak hodný jako byl sám. Mezi
hosty obracela se paní Stípková jako na obrtlíku a posluhovala velmi

ipern." Došlo k bitce. Scéna, která ji líí, je ve své spsob klassická.

Vbec celá íigurka pana bakaláe jest nad obyej výrazná a originální.

Wintr shrnul v ní znanou dosis jadrného humoru. Wintr má humor,
jaký u nás doposud nikde se neozval. Tak je samorostlý, plný osobité

barvy a nezapeného eského rázu. V Gogolových drobných obrazcích

nebo v Dickensovi najdeme tóniny podobné, ale pec je tu jiný duch
a jiný akkord. S obma velikými romanciery má Wintr spolenou za

to vlastnost nemén dležitou. Dovede naivn dívati se v život a jeho

zjevy podává s bezstarostnou a prostou oteveností. Jsme hned u nho
doma, chceme-li v nedbalkách. Ale jaké jsou to silné a svalovité linie,

co mají ti lidé v sob pravé lidské krve! Wintr jest realistický vypra-

vovatel vzácné vervy a bezprostednosti. Jen se podívejme na to poda-
ené ertovo kvítko z blízka, když v ele svých žák a mendik pod-
niká výpravu z Prahy do Eakovníka! Sedí na vysoké, hubené herce,

šatky valn schozené, škorn ve stavu ješt ubožejším, a po cest naped
všecky šenkovní domy vytlouká. Když vjel do msta na plesnivém va-

lachu ped následujícím ho fasukem studios, starý Sebald, lazebník,

vida jeho habitus ozval se znalecky: „Bude-li taková tatarská zima
jako lni, uhlídáme u píkojju školního jedenkráte dlouhý rampouch
a to bude chudina bakalá!" Stejn významné jest jeho vítání se

s koUegy v povolání, kantorem a sukcentorem, zvlášt rozkošné však
louení, když mol na dobro školu rakovnickou opustiti. Dlouho se
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tam nepozdržel, pravda. Rád si popil, a s pány konšely na rathouze

divn kousavé míval diškursy. Stal se konené v Praze na Starém mst
advokátem. V každém inu, zámru, ba myšlénce zírá k nám z této

postavy celý lovk urité, rázovité tvánosti. Podíváme se na ni jednou

a na vždy si ji zapamatujeme. Okolí její jest nemén vdkuplné. Z pestré

smsice drohnycli tij^urek ul)ohý dkan Šimon Cerasýn a pak starý bu-

beník rytíského krále Ludvíka l)udou nepochybn tenáe zajímati nej\1ce.

„Píšerou^' octneme se v docela jiném svt. Vymalován tu

chmurný a dsivý obraz rakovnického soudnictví rovnž v druhé polo-

vici šestnáctého vku. Na toto století obmezuje se Wintr takm vý-

lun. Pro historickélio genristu jest v tom nemalá výhoda a v skutku

i zde zírá k nám z každého ádku specialista. Uený balast ovšem

nikde nestává se živlem rušivým, naopak užito bo jen potud, aby skvlá

])arvitost uritého djinného období vynikala tím zetelnji. O tom, jak

líakovniané ze všech kout Cech shledávali ubožáky a chuasy, ideda-

jíce v nich palie Turky najaté, jak konen zmocnili se z nich nej-

ubožejšího, inrzáka, který ústy rozmanité vci dlati dovedl, pysky na

lýru hrál a lidi všelijakými letkvary léil, majíce za to, že on vlastním

vdcem a pvodcem všeho zla, napsal nám Wintr dojemnou a smutnou

historii. Na mnoha místech vytryskuje jeho sarkasmus nad pobloudilostí

lidského rozumu, ale i ten je umírnný — vždy lovk spíše vždy

k chybám se naklouje nežli k emu jinému. Historik humorista podává

si tu ruku s umlcem, který krvavé a kruté podrobnosti na pólo za-

stírá, lidské pak bíd a strasti vnuje slzu hlubokého a velého soucitu.

Y té galerii rzných tulák, jež opatrní konšelé rakovnití shromáždili

ve svojí vznici, nalézáme dosvdení, že i v nejvtším svém úpadku

lovk vždy lovkem se cítil. Kulturn historická stránka snad zvít-

zila v „Píšee^' na úkor spracování povídkovému, ale i pes to z-
stává tato práce "Obrazem doby zdailým.

K ní obsahem svým druží se ponkud dv z menších prací „Osudné
slovo^' a „Bitva v Hodyni.^' První jest prostou píhodou ze života,

v níž hrdina, devorubec Jakub Suk, nevasnou prostoekostí svou do

šatlavy se dostane. Na štstí pro nho konflikt se vyjasní díve, nežli

by na trápení ke všemu pisvdil, což by koliv od nho bylo žádáno.

„Bitva v Hodyní^' má scenerii pohyblivjší. Veselý švec kozlanský Jan

Fux je postavika dobré míry a líení kousk, které provádí, bez

úsmchu tenáe nezanechá. Celek jest zvláš úmrný a dýše atmosférou

byste pozorovaného, svžího života. Nejpoetitjší však z tchto drob-

njších oln'ázk jest „lovk zmaený. '"'' Sirotek Jiík, hoch dobrý, ale

slabomyslný, jeliož jedinou radostí a jedinými pátely jsou špakové
v rákosí nedaleko rodného ndýna Viktorovského, jest postava elegicky

omžená, která mimodk citovou stránkou svojí srdcem zachvje. Ovzduší

celku je jednotné, podivn melancholické. Nevím, co zvláštního bychom
hledati mli v osudech tohoto nebožáka — ale celý obrázek dojímá,

a je obesten kouzlem pravdivé poesie. Z nho vidíme, že Wintr dovede

nám podati práci zevšad ])eliv zaokrouldenou, genre, který všem po-

žadavkm tvoeni umleckélio vyhovti dovede.

Z první jeho kniliy máme srden radost. Zaslouží, aby mu za ni

veškeré eské tenástvo vele ruku stisklo. Fr. Kvapil.
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Z potulek po Slovensku. Píše Rudolf Pokorný. Díl II.

Nákladem spisovatelovým. — V dob, kdy se u nás tenástvo tém
netené chová ke knihám obsahu vážného, kdy nakladatelé i spisovatelé

za dobré uznávají dtklivým slovem vybízeti obecenstvo, aby plnilo po-

vinnost svou opatujíc se stravou duševní, v dob takové zasluhuje plné

úcty každý, kdo neohlédaje se k jistému skoro nebezpeenství ztráty

hmotné a nedbaje lhostejné nevšíniavosti, odvažuje se vystoupiti s prací

vážnou a nákladnou. Práce takové podjal se Rudolf Pokorný, vydávaje

své Potulky po Slovensku, které tímto druhým svazkem vzrostly na dílo

vskutku objemné; i chválíme zajisté po zásluze horlivost pán vydava-

telovu, jež nedala se v dokonení pkného podniku zastrašiti nevelkým

zdarem hmotným pi díle prvém.

Také v díle tomto setrvává autor pi spsobu, jakým látku svou

probíral v ásti pedešlé. Picházeje k. p. na své cest do Liptova,

seznamuje nás pedevším s pomry geografickými a fysickými, všímá si

topogi'aíie, pouuje nás o rzných pomrech i vlastnostech obyvatelstva,

upozoruje nás na jeho mravy, kroj, vykládá strun, jak liší se podeí
tamnjší od jiných, dává nám nahlédnouti také, jakých lid ten v té i v oné

píin je názor, co je píinou jeho pokroku nebo poklesnutí atd.

Uvádje nás pak cestou svou do jednotlivých míst, pouuje nás také

ve hlavních rysech o jejich djinách a nynjších památnostech. Zvláštní

zajímavosti pak nabývá vypravování jeho tím, že doliuje nám osobní

styky s žijícími vlastenci a vynikajícími Slováky, k emuž pojí se zcela

vhodn pi historii toho neb onoho místa vzpomínky na osoby a o lite-

raturu, a o djiny Slovenska jakkoliv zasloužilé. Zprávy své ei"pá

autor hlavn z autopsie, vedle toho však také z etných pramen lite-

rárních, k nimž odkazuje se ten, kdo by si podrobnjších dát žádal.

Že tu šeteno slušné míry a nerozbíháno se nad potebu po podrob-

nostech, pokládáme zejména pi tomto dílu druhém za pokrok proti

ásti prvé. — Kulturní stránce vnována jest, jak ostatn již i ze pe-

dešlého jest patrno, náležitá pozornost. Chválíme pi tom, že vci sem

spadající podávány jsou formou co možná zábavnou, ímž stávají se

mnohem záživujšími než suchopar íselných výt, k nmuž plán díla

spisovatele svádl; vzpomínáme na p. jen pkného lánku o slovenském

salašnictví. Nemenší pozornost vnována jest prostonárodnímu podání

lidovému, z nho pak zvláš pkn zpracovány jsou na p. povsti

o „horních chlapcích" a zejména o Janošíkovi, doložené také, jak se

i jinde dje, etnými písnmi lidovými, —
V celku má tento druhý díl Potulek pt oddlení, jichž názvy

jsou: Liptov a Spiš, Gemer a Malý Hont, Zvolen, Tkovem do Velkého

Hontu, Orava. Dílo zakoneno jest statistickým pehledem slovenského

obyvatelstva a velmi vhodným rejstíkem jmen a vcí. — Kniha psána

jest s patrnou láskou ke svému pedmtu, s láskou, jež dovede od-

pouštti neb omlouvati i vážné chyby a nedostatky pedmtu milova-

ného. Tím ovšem nepravíme nikterak, že by autor hešil njak proti

pravd a vrnosti vypravovatelské. Spis jeho jest jaksi na rozhraní

mezi cestopisem a prvodcem cestovatelským, i jest zajisté mnohem
více než snškou bohatých pramen pro toho, kdo by o Slovensku

psáti chtl. Pejeme mu ze srdce hojné pozornosti. J. V. Vykoukal.



Motiv z Orlických hor. Kreslil Karel Liebscher.
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Narcissa.

Románový genie. Napsal Jan Lier.

(PokraoTání.)

Y ír^íf^ iiciiálila ovíein vrátný vyzvdl, kterak vše se sbhlo.
' ^^BKt I''i'íi"tišek Ignác Strzycki zaznamenal o tomto píbhu

ve svých zápiskách relací dosti zevrubnou.

Malí vyprovázel mincmistra do Vídn. Urazili

již pes polovinu cesty a ubytovali se na noc. Minc-

mistr, unaven, zavel se do svého pokoje a malí i ko-

morník, pobavivše se ješt, chystali se také ulehnouti.

V tom zjeví se v pedpokoji sliný mladík vznešeného

vzezení. Mého praotce obešel až mráz ustrnutím. Ne-

slysel a nevidl nikoho vcházeti, cizí zjev snesl se jak

s nebe. Dm byl zaven a stežen. Neznámý jinoch

pokynul toliko malíi a komorníkovi a kráel i vznášel

se pímo k pokoji mincmistrovu. Malí vzmužil se

a sebrav veškeru svou smlost, zastoupil neznámému
cestu. Ten zmil našeho pedka velitelským pohledem, kázal mu, aby

nepekážel, a teprve na optné zdvoilé i povinné naléhání odbyl tazatele

ledabylo, jako vytákou, že prý jest pilným kurýrem hrabte Jana Hum-
prechta ernína. Zatím však už byl pán z Kejnburka zpozoroval nco
mimoádného ped svými dvemi. Otevel a stanuv na prahu, vzkikl

radostn. Krásný posel zardl se a zmaten nenadálým vystoupením

mincmistrovým, podal mu list, pán z Kejnburka pohledl do psaní, ze-

sinal a jeho zrak zabloudil k malé ozdobné torb, v níž vozíval s sebou

vzácné jedy. V této brašn bylo smrti pro tisíc život jako tisíc spo-

lehlivých blesk. Ale posel byl se již vzpamatoval a vznesl své blounké
jako cukrové ruinky prosebn k mincmistrovi, jenž rázem probral se

z hrozných myšlenek. Chopil se ruek panošových a tiskna je na své

rty, vtáhl útlou postavu do pokoje i zavel za sebou. Zstali drahnou

chvíli pospolu, naež mincmistr vyprovodil kurýra pedpokojem a roz-

louil se s ním u dveí. Panoš ztratil se zase jak pišel, pustým domem,
zabednnými vraty neb okenicemi.

asn z rána vytržen náš pedek lehkým dotknutím ze sna. Pro-

citnuv, uzel nad sebou jemnou, svitem msíce ozáenou líc tajemného

posla.

„Tvj pán umírá," ekl neznámý a zmizel.

Strzycki vyskoil, protel si oi a nevda, zdali sní i bdí, zbur-

coval komorníka a potácel se k pánovi.

Kurýr vstil pravdu. Pán z Kejnburka dokonával tiše s oteve-

nýma oima i jsa úpln i>i vdomí. Naídil, aby bez prtahu byla vy-

pravena jízdní estaflfetta do Vídn se zprávou o jeho úmrtí, vyžádal si,

aby byl ])o]ibcn na místním hbitov bez hluku, k uvarování sbhu
nejlépe veer, poruil, aby malí i komorník setrvali den pes poheb
a nezmiovali se živé duši o záhadném poslovi. Pak dodýchal.
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Tetího dno dostavil se komissa z Vídn. Odpoinul si a najjsal

rtvrtého dne i)oli<)dlné i)rotokol. Pohbu nebylo již nic na závadu. Vy-

konán bez prvodu a církevní assistence za tmy pod veer, jako by

nesli ke hrobu tuláka sarnovraha.

Malí i komorník, zmítáni lítostí i obavami, nemohli spáti. Po-

jednou, k pl noci, stál sliný panoš ped nimi. Velel jim jménem

mincmistrovým, aby se rue ustrojili a následovali jej.

Kouzlo pánova jména bylo by je sotva vylákalo, kdyby v páno-

vitých i úzkostné liartusivýcli slovecii neznámého nebyla spoívala ne-

odolatelná moc, nutící k poslušenství. Panoš dovedl malíe i komorníka

na hbitov a chopil se sám první jednoho z rý, i)npravených u hrobu.

Namáhání slabých sil jeho nestailo nikterak, pobídlo však oba dvoany

mincmistrovy ku spchu. Záhy dokopali se v kypré zemi rakve, vy-

prostili ji z hlíny a vytáldi vzhru. Panoš ani neekal, až bude vyne-

sena, odrazil víko, vrhl se na zemelého, objal a zlíbal jej s pláem.

Ale již vzchopila se z lirobu opodál šerá i)ostava shrbeného, v hrubé

kutné zahaleného starce; modlil se tam, nevidn posud ani malíem

ani komorníkem. Pistoupiv k panošovi, položil svou taslavou, kost-

natou ruku na jeho hlavu a napomenul jej. Vyrušený vztýil se, prudkým

pohybem smekl se s nho svrchní šat a náš pedek poznal v luzném

kurýrovi dívku. Ukázala komorníkovi na uchystanou houni, pomohla

zvednouti bezvládné tlo z rakve, zahalila je sama peliv do šat

a houní, naež v rychlosti prázdná rakev do hrobu zase spuštna, za-

hrabána a stopy noní práce zahlazeny.

Strzycki a komorník chopili se tla svého pána i nesli je po roz-

kazu dívky za starcem k blízkému lesu, až došli k osamlé, v úvalu mezi

skalisky u pramene skryté poustevn. Chudá jizbika byla již vyhátá,

lože pipraveno. Neznámá spasitelka mincmistrova ustlala mu mkce
a chopila se uchystané skínky; malí i komorník poznali krabici,

vídavše ji asto mezi lucbnickým náadím svého pána. Cizinka vyiiala

z ní kišálovou nádobku, tela s horeným chvatem mincmistrovy skrán,

dávala mu obas pivonti z jiné fioly, kladla svá ouška na jeho prsa,

hledala na jeho rukou tepny a zvedajíc mu víka, pohlížela mu do oí.

Znenáhla objevovala se barva na lících Rejnburkových, prsa zachvívala

se dechem, a — nyní porozuml Strzicius všemu.

Mincmistr byl požil preparátu, po nmž ztuhl, zdánliv mrtev.

O svou líenou smrt snduvil se s dívím kurýrem, a ten ujal úkol,

vzkísiti nešastníka k životu. Pán z Rejnburka vstal z mrtvých.

A jedva že vyšlehl prvý matný paprsek z jeho oí, zajásala dívka, po-

klekla vedle lože a za ní klekli malí i komorník. Ale již velela jim

neznámá, aby se vrátili jako z potulky dom a stehli se všeho, ím
by tajemství hbitova i poustevny mohli vyzraditi: Uložila jim, aby

pes den skoncovali na dobro své ízení v obci, aby vydali se i)íštího

veera s povozem Rejnburkovým na cestu do Kutné Hory, aby však

daleko za mstem nepozorovan zahnuli zpt k poustevn.

Všechno vydailo se po jejím pání. Cizinka vysypala z nevy-

erpatelného mšce déš zlata, za nž koupili si dvoané Rejnburkovi

na nejbližší stanici kon i zbra. Peníze, spisy a veškeré lucbuiny

mincmistrovy byly královským komisaem zabaveny a zapeetny; nechal
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toliko vz, kon a tolik svršk s pokojem, co osielí prvodí minc-

mistrovi nezbytn k holému návratu dom potebovali. Provázeli pak

komo jako stráže povoz, v nmž jel mincmistr s dívkou po ztracených

cestách, oklikami, ponejvíce noní dobou a s pominutím vtších míst

ke Chlumu.

Zde nezstalo arci dlouho tajno, že palác v odlehlé zahrad není

obydlen vrátným samotným. Strážce odbyl lidi povídakou o njakém
bratru mincmistrov, ale oekával se strachem obsylku na radnici. Ne-

došla. Podobá se, že dostalo se zdejším pánm s vyššího místa po-

kynutí, aby nechali tak. A jedenkráte nalezl jsem v memoirech Rejn-

burkových založený list toho asi obsahu: „Císa pijal mne blahosklonné

ve vyžádané audienci. Vyslechl mne s líenou lhostejností a prohodil

pak: ,Nejvyšší mincmistr mého království eského, pan Jan Václav

z Rejnburka, jest na správ boží. Smrt zavela svým sigillem akta naší

svtské spravedlnosti ; není o em dále jednati. Tak jsem zpraven svou

kanceláí a vím jí. Doporuujete, milý hrab, njakého obyvatele

msta Chlumu Nejvyšší mé ochran. Pravíte, že se jmenuje — jme-

nuje — tuším Jan Václav^ Sejler? Promite, nejsem s to všechna jména

svých vrných poddaných si zapamatovati. Ale bute ujištn, že v mých

státech pokojní
,

prostí obané , kteí bláhovostí a výstedností se

stehou — a toto ekl s drazem, — tší se mé otcovské pízni a mi-

losti všichni vespolek a každý zvlášt, necht jmenují se jakkoliv a bj-dlí

kdekoli. Je-Ii vám libo, milý hrali, mžete tento mj výrok opakovati

ped mým nejvyšším kancléem mého eského království." — Blaho-

peji Ti a objímám T. Tvj upímný Jan Humprecht."

Z jiného listu pán Ilumprechtova jest zjevno, pro Leopold I.

nepiinil se opravdovji, aby svého milce uchránil záhuby.

Mincmistr Rejnburk byl se na svých cestách v cizin seznámil

s mnohými osobnostmi, ve Vídni nedobe zapsanými; slídii zvdli
o tom po ase a upletli na Rejnburka bi tajnýcli pomluv, erpanýcli

ponejvíce z pátelství Rejnburkova k A^áclavu Ilollarovi a z mincmistrovy

korrespondeuce se ctihodnou abatyší Maubouissonskou
,

princeznou

Louisou Ilolandinou Falckou, dcerou zimního krále Bedicha. Když pan

Humprecht draího semene tchto klevet se dopátral, bylo již pozd
k náprav, a královská milost pestala na rozkaze, aby zapeetny byly

spisy processu a všechno vyšetování škod a náhrad aby naprosto pe-
stalo. Tak z moci královy nebylo dopuštno, al)y se pán z Rejnburka

ozval ani k životu, ani k obnov pe a k náhrad škod, jimiž by snad

byl skuten vinen býval.

Ale vidím ti na oích, Narcisso, jak myšlenky tvé zstaly tkvti

na záhadné postav dívího kurýra, jehož pomocí náš mincmistr smrti

unikl. Poliíchu nemohu ti o nm povdti nieho podstatného. Zstal
rozkošnou hádankou. A fantasie má bývá pi pomyšlení na tuto rajskou

krasavici povdna, nenalézajíc ji pipoutanou k zemi nijakými koíidcy,

zapuštnými ve všední hroud. Jest nám volno vybrati si z pohádek,

jež po jejím odchodu z naší zem zstaly v tchto komnatách sledem

jako sladká vn. Vyberme si: Snad snesla se s jasných sfér nevidi-

telných péri jako zlatá hvzda, piarovaná po bok mincmistrv kou-

zelnou mocí jeho tužeb a horoucí láskou k nmu; i byla druhým,
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oištným a vábiiójšíin vtólciiím dívky, jejíž duše z tla zbloudilé, vz-
nné a hoem strávené jei)tišky v Pohledském kláštee Cistercianek

v roce 1673 uletla; zmínky zasluhuje také dol)ro(lružná, v nejasném

podání zddná i)ovsC o erkeské knžn, kterou francouzský vyslanec

v Caihrad, hrab de Ferriol, pítel Kejnburkv, na Bosporu koupil

a mincmistrovi darem poslal, podobn jako orientalské krásky díve již

panu Voku z Rožmberka posýlány bývaly a podobn jako sám hrab
Ferriol pozdji jtroslulou Cerkesku Ajssu získal ; anebo konené pomy-
sleme si stízlivji, že byla dcou pana Jana Hnmi)rechta ernína
z Chudenic a markýzky Marie Diany de Ilyppolitis-Gazaldo, což lidé

prosaití za pravd podobné ano jisté pokládají, aé niím toto tvrzení

doložiti nelze — ani z rodinné kroniky ernín, ani z memoir Kejn-

burkových, ani ze zápisk mého pedka, ba ani ze zdejší matriky.

K lítosti své fantasie musím totiž piznati, že andl Kejnburkv stal

se docela ádn pozemskou manželkou našeho mincmistra, jakkoli mj
rozum schvaluje tento in, prospšný potomkm. Týž rozšafný názor

tanul asi také pánu z Rejnburka i jeho nevst na mysli. Ve zdejší

matrice nalézá se hned na poátku roku 1682 zápis: „Ve stedu, 7. dne

msíce Januarii oddal jsem já podepsaný knz Jan Daický z Heslová,

toho asu dkan na Chlumu, v kapli domu eeného Rejnburského

:

Slovutného pana Jana Václava Scjlera, manželského syna pana Zacha-

ríáše Sejlera, nkdy oticíra pi artiílerii Jeho Milosti Královské, a paní

Anny Sejlerové rodem Fuxové z Rejnburka, k poestnému manželství

podle ádu svaté církve ímské s urozenou slenou a vzácné poctivosti

pannou Seraíinou ..." Ostatek jest k nepoznání peškrtán. Kdo takové

znesváení knihy zpsobil, nebylo nikdy zjištno. Nepochybn sám pan

Jan Daický z Heslová, povolán byv r. 1694 na arcidkanství kutno-

horské, z diskrétních pohnutek ped odevzdáním matriky do rukou svého

nástupce tak uinil.

tvrt století byl tento dm jasným a teplým sídlem blažených,

kteii žili tu jak na neznámém a zapomenutém ostrvku v oceánu.

V nehynoucí kráse vrátila se pak Serafina do nadsvtí, které ji

na zem vyslalo
;

povolalo ji zase zpt, díve než sáhla na ni rušivá

moc, jež podrobuje svému panství všechno vezdejší a již nazýváme sta-

robou. Ve slavnostním sále jest zavšena podobizna paní Serafiny Rejn-

burkové z roku 1704. Dovedu t k ní a ty neuvíš mi, když povím ti,

že této dám podle lidského výpotu bylo aspo 38 let. Jedva že poznáš

ji plnjší, uritji profilovanou, než tutéž paní na portrétu z roku 1683.,

zavšeném v salonku pánov. Ty ekneš : To táž kvetoucí rže, vera
i dnes.

Ale — Narcisko —- kdybys mi chtla slíbiti, že nezhrdneš, okázal

bych ti podobu Serafiny hned zde," usmál se potuteln starý malí.

„Chceš? Budiž. Neteba ani, abys vstávala, pozvedni jenom hlavu a po-

dívej se tam ped sebe." Staec ukázal do zrcadla. A zasmál se upímné
rozkošnému údivu, s nímž okamžik pohlížela dívka na pvabnou svou

tváinku v lesklé ploše kišálové v rámci nžných poupat, zkame-

nlých v porculánovém vnci, než se poznala, než pekvapením a studem

ervánky rozpaku na nebeském jasnu jejího líka se rozlily.
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„Pozdji dozvíš se, že tvoje podoba s tváností dámy Ped dvma
sty lety pohbené, není nahodilou," vyložil staec, dívaje se na vnuku
s hrdým, samolibým úsmvem. „Vrame se však do vzdálené doby, jejíž

kronikou t provádím.

Pán z Rejnburka pežil svou cho nerad o další tvi'tstoletí. Sp-
sobil si tento nemilý prtah svého shledání s milovanou ženou na onom
svt sám. Nestárl, ponvadž byl pojistil život svj pomocí Artephiova

elixíru na devadesát let. A pak zemel v roce 1732, zdravý, ilý

s jasným obliejem a jiskrným zrakem. Tam viz jeho portrét, malovaný

dva roky ped jeho shasnutím." Malí ukázal na obraz ušlechtiléha

pána významné tváe, jenž podle nepatrných vrásek a mdlých, jako že-

lezných šedin mohl býti šedesátníkem.

„Pán z Eejnburka nemohl po svém pádu a po svém obživnuti

pod maskou skromného Sejlera žíti pedešlým spsobem. Bylo mu opati^n

stíci se veškeré okázalosti, aby vyhovl vli královské a nepilákal

oslujícím leskem komáry a netopýry. Povdl si upímn ve spolku

s mým praddem, jak nesnadno i nebezpeno bylo by, obnoviti veliký

štáb malíský, který se na podzim roku 1681. rozprchl. Mincmistr vzdal

se sobeckého pání, spatiti ješt jednou vlastním okem veškerou nádheru

dovršeného svta svých umleckých idejí. Pod rukou radil se v pátelském

dopisování a výmn nártk se svým soudruhem z kláštera Nmecko-
brodského, s proslulým malíem španlským, Augustianem Fra Domingem
Rodriguezem v Salamance, a opatil si poklad skizz, které sdlal Juan

Uceda Castroverde, znamenitý žák slavného mistra sevillského Juana dfr

Roélas, byv roku 1637 generálem Salazarem pozván na Hory Kutné
do Minsterberského domu, aby vyzdobil jeho sín nádhernými malbami.

Skoupá mysl manžel Salazarových byla se ulekla tenkráte rozpoteného

nákladu; návrhy zstaly neprovedeny a získány pak Rejnburkem, aby

posloužily k rozmnožení a provedení malíské výzdoby jeho vlastního

paláce.

Nemén byly podniknutému dílu na prospch úady našeho pedka
s osobními pátely. Kašparem Netscherem, jehož mládí v Cechách i v Polsku

bylo spjato páskou rodinných styk s osudy Strzyckich, a s Karlem

Lottim, kterýž byl soudruhem našeho pedka v atelieru Pietra Libe-

riho. Mimo to pozval si pán z Rejnburka jedenkráte svého známého,

galantního malíe souvkých a pohanských dám Františka de Troy z Pa-

íže na výlet do Cech a schválil pátelské pokyny, jimiž se náš domácí
mistr Jan Krištof Liška v pátelském souhlasu s naším pedkem návrh
zúastnil.

Tak vypracoval mincmistr ve spolku se svým malíem a po bedlivých

úvahácii i výbru perel ze zlatého zdroje vlastních i cizích invencí na

novo povšechný a ásten i zevrubný projekt maleb a položil tota

božské dílo za úkol celé generaci malíské.

A náš pradd posvtil nadšeným slibem a s horoucí vlí svj rod

výkonu veliké té myšlenky.

František Ignác Strzicius oddechl si. Bylo mu prve závratno pi
pomyšlení na nesmírné, nedohledné dílo, k nmuž pobízelo ho nedokavé
zanícení mincmistrovo, a vlastní horená tvrí vle. Pracoval odtud

pokojnji, soJidnji a sám. Podržel si k ruce toliko svého tovaryše-
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Václava Marika a un Mikuláše Šimka, k iimuž se v roce 1683. pi-

družil Jan .Takuli Ihirtniann, proslulý pozdji malí krajin, a v roce 1(598

Giuscppe Zola líroscianský, i)Oslaný Strziciovi od Carla Lottiho z Ferrary,

kamž se po desíti letecli Zola zase vrátil, vzav si z ech manželku,

Anastazii, dceru našeho pedka.

Strzicius dožadován ku ])ráci i z jiných stran a nechtje pílišné

drážditi lidskou zvdavost výluným zamstnáním ve Chlumu, maloval

ohas i jinde, i)oiiejvíce ve svém stálém Itydlišti, v Kutné Hoe, mimo
to pak i v mstech okolí Chlumskélio, jmenovité v Parduhicích, Novém
IJydžové, v áslavi, Chlumci a na rozliných zámcích. Slynul také malhou

svatých historií a všelikých alegorií, ili „filosofických thesí", jakž ten-

kráte íkávali.

Nemalých i)ntíží míval náš pedek o živé modely, nebo královská

paní Serafina zídka se i)ropjila a rusovlasá cho malíova ne vždy

se hodila. A jak ti již i)ovédomo, kuteno zde tak íkaje potají a ani

eené konference umlecké nesmíš si pedstavovati jako hluné snmy
malí. Jedenkráte zavítala do Kutné Hory koující spolenost vlašských

komediant a tu setkal se náš pedek s vnukami Alessandra Turchiho.

Vzpomínal posud s obdivem nádhern krásné ftímaidíy, kterou Alessandro

svou chotí nazýval, a jeho spanilých dcer, jež sloužily Turchimu za

modely k i)vabným obrazm a kteréž byl Strzicius v ílímé ješt za

kvtu jich krásy poznal. Vida, že vnuky, dceiy Giacinta Turchiho, ti

dvátka mezi dvanácti a dvacíti lety, zddily krásu své babiky v roz-

zliných variantech, pozval je do Chlumu. A ona nemajíce, eho by

ztratila neb získala, šla ochotn i spokojila se pohostinstvím, jaké minc-

mistr jim nabídl. Paní Serafina pijala ráda ve své služby cizinky, spo-

léhajíc, že rozdílem ei a zvyk budou odloueny od Chlumských,

s nimiž domácí služebné pece nemilým, Ija i pro tajemství llejnburkovo

nebezpeným spsobem se stýkávaly.

Ze soukromných osud našeho pedka povím ti jen tolik, že v lednu

r. 1G80 oženil se na Vlašském dvoe Kutnohorském po druhé. Svoboda

jeho vle pi první volb bjda spoutána nouzí, jakou byl v Budjovicích

trpl. Nyní chtl si nahraditi, co poprvé zameškal, chtl dopáti srdci

úplnou zvli. Elisal)etta Sirani byla již oželena, obraz její promnil se

v ti)ytnou vidinu, jíž prosvitaly, jako vábné hvzdy na nebi mladých

upomínek, sevillská sochaka Luisa Roldanova a paížská malíka Žofie

Chéronova. Ale Roldanova byla již vdána za dona Luisa de los Arcos

a od Chéronky došla pátelská sic a srdená, le odmítavá odpov
obstárlé dívky, která si jest vdoma, že ztracené kouzlo mládí nelze

dobrou vlí vyvážiti. Strzicius ohlédl se tedy v i)ítoninosti a ve svém

okolí. Nalezl spanilou, bílou rusovlásku, získal jejího srdce a pán našeho

pedka, mincmistr, vystrojil mu slavnou veselku s Ludmilou, dcerou

Kutn/jhorského mšana Jana Františka Prokpka. Malíe dohánla ke

druhé ženitb i touha po nástupci a ddici poklad velkých úmysl
a slavných inyšlének, svených jelio péi mincmistrem Kejnburkera.

Ml z prvého manželství s Helenou Wirthovou jediného syna, Matyáše,

chybného na oi a nespsobilého k umní malískému. A toužebn ekal
syna od druhé své ženy. Vil a modlil se. A jako na posilnní jeho

dvry, k posvcení a požehnání jeho úkolu nelenilo nebe vyslyšeti
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prosby rozníceného umlce. Již dne 12. listopadu 1680 bjl obdaen
vytouženým synem, kterého nejvyšší mincmistr království eského, pan

Jan Václav z Rejnburka, o slavném ktu v kapli na Vlašském dvoe ve

svém náruí vznesl k oltái, dávaje dítti své jméno, Václav, a bera je

v mocnou svou ochranu.

Ddic byl zauován od prvých poátk úeln takoka pouze do

malby mythologické, alegorické a dekorativní se stálým zetelem k vý-

zdob tch siní, kteréž mu otec na pokraování své práce vyhradil. Ale

Strzicius poznal záhy, že z pravidla lépe bývá, když otec a uitel jsou

osoby rozdílné. Proto poslal Václava jedva trnáctiletého na uení
k Petru Janu Brandlovi a po tech letech do Itálie. Tam, v ím, ve-

dením Benedetta Luti osvojil si ustálený spsob malby, jenž odtud

zstal základním v jeho iiguralních výtvorech. Vtší vliv na srdce než

na šttec jeho mla nkterou dobu Rosalba Carriera, kterou tkavý náš

pedek po prchavém milostném vzplanutí opustil, pispv takto k zachmu-

ení obzoru této melancholické duše umlecké. Z Itálie obrátil se mladý

umlec do Paíže, kdež kvetla tenkráte škola, kterou Bon Boullogne

založil. Václav pracoval ponejvíce v atelieru Baptista Santerra, jehož

díví škola malíská a spolu sbírka vnadných ženských model byla

mladíkovi nemálo nebezpenou. Náhoda, souboj pro Genévive Blancho-

tovou, žaku Santerrovu, vypudila jej z Paíže do Nizozemí. Tam pijal

ho na doporuení Ludvíka Vanloo mistr Eglon van der Neer s oteveným
náruím a jako syna do své rodiny. Ubohý van der Neer ml od své

první ženy Marie Wagenveltovy šestnáct dtí, od druhé, miniaturistky

Duchatelovy devt, od tetí, Adriany Breeckveltovy ti, a jest pochopitelno,

že by byl rád nkterou ze svých etných dcer provdal. Snadno vzntlivý

Václav zamiloval se po ad neb zárove do nkolika sleen van der

Neerových, ale znamenaje úklad, pospíšil za krátko dále. Seznámiv se

s Janem van Huysum, ocítiv se v pracovn Jana Weenixa a poznav

bijoux Kalfovy, byl sveden na odboné pole svého tvoení, k malb
zátiší, zve a kvtin, k níž objevil se v nm talent pirozený. Ten-

kráte bývali umlci z Holandska vítáni v Anglii. Také Václav podíval

se do Londýna zárove s uenou virtuoskou, slenou Vérelstovou. Tam
šeredn vyplatil nkolika Nmcm, kteí neotesanou drzostí slenu Vé-

relstovu v divadle urazili. Nedostalo se mu od ní valného vdku. Opo-

vážlivci imponovali slen a Václav pohoršil se první svou zkušeností

o nepíetnosti ženského srdce, které i v prsou vzdlané dámy bývá
nkdy pístupno útokm dosti hrubých smlc. Rozmrzen, chystal se

k návratu do Nizozemska, když v tom stihl jej pilný rozkaz k návratu.

Náš pradd povolal svého syna dom, cít, že ochabuje již ruka i mysl.

Chtl ješt uvésti svého nástupce v ddictví. Ale bezmála bylo by se

vše zvrtlo.

Na odchodu do ciziny rozlouil se Václav se svým soudruhem
v uení a skotaení, s mladým pánem z Rejnburka, a s jeho malou
sestikou, díttem, jemuž kreslíval panáky a vystihoval obrázky.

Vrátiv se, zastal v paláci krásnou slenu, rozkvetlou v luznosti a

ctnostech, jež byly jí údlem po matce. Vstoupila ped mladého umlce
jako božské zjevení, které proniklo rázem všechnu jelio bytost a roz-

nítilo ji k vášnivé, v milostných dobrodružstvích posud nepoznané lásce;
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I spanilé, na odlouené samot uzavené dívce zalíbilo se ve švarném

malíi; optovala jeho náklonnost s milostnou nhou své vzácné dušinky,

plné velého citu a šlechetných vznt. Rodie Václavovi ulekli se

a pán z Ilejnhurka svraštil elo. I na nm ukázalo se, jak snadno

nakazí se lovk sám vznešený pedsudkem stavovským. Le tento

záchvat lirdosti a nechuti pekonán za nedlouho; mincmistr dal si jej

rád zapuditi úvaliami své nevšední mysli, neodolatelnou pesvdivostí
lásky dceiny a svdnou ochotou své choti Serafiny, kteráž ve svém

povýšení nad veškeru malichernost znala jen rozdíly zla a dobra. Práv
než shasla, požehnala snoubencm. Sedm let po ní odešel na vnost
František Hynek Strzycki, zanechávaje poslání rodu svélio v rukou po-

volaných. Jeho šttcem jsou vykrášleny vestibul, schodišt, slavnostní

sál, bibliotéka i kaple v paláci a cliráni llephaistv v parku.

Václav ujal se pokraování s opravdovým zái)alem, vštípeným

péí otcovou a živeným vlastními snahami i vroucí oddaností k žen,

která ho nžnými svazky k rodnému svému domu pipoutala.

Sliná dcera paní Serafiny z Rejnburka byla svtlou, dobrotivou,

všemohoucí bohyní nad osudem Václavovým a poželmáním našeho rodu,

jenž z jejich žil pijal ryzotu a žár své krve, z její duše ušlechtilý

vzlet a hloubku cit, z její mysli vznešenost a sílu, z její spanilosti

krásu svých dcer, které jak skvoucí kvty starý kmen naší rodiny

vdky vného jara obsyímvají. Jsi aristokratkou, Narcisko, bez pre-

dikátu a erbu, le zddným a po staletí zachovaným rázem bytosti, ná-

dherou krásy, která s pokolení na pokolení v rzných odstínech se

udržuje a v tob, dít, v novou, dokonalou inkarnaci všech pvab tvé

pramáti dospla. Nelichotim ti, Narcisko, a neobávám se, že by moje

chvála tvou duši šumnou ješitností zpila. Rdíš a stydíš se ped zrcadlem,

v kterém ukazuji tvou díví hodnotu. Jest tvým jediným majetkem,

znej ji ponkud. Vím pedobe, že tvoje skromnost uchrání t ped
zhrdnutím, vím, že moje hymna zazní ti v ouškách nkdy toliko jak

milý ohlas neobvyklé laskavosti mrzoutského starocha. Jsem na tebe

jako na dve brd. A neublížíš si dokonce, vzchopíš-li se z plaché

ostýchavosti k malé, stízlivé a stídmé pýše; ])ude ti dobe slušeti

a uchrání té ped podceováním sebe. Tuto vlastnost vypstovalo v tob
pes míru snad moje nevlídné jednání; dbej sama, abys nesklánla se

poade, jak moje krutost t nauila, odporuj mi, vzty hlavu a vol si

koist života vysoko. Jsi ode dneška mou zodpovdnou pomocnicí, na-

danou nejen povinnostmi, nýbrž i právy. A mimo to—• minulo ti pes
osmnáct let — jsem staec — silný ješt, le jako dub, jenž pojednou

se shroutí — a ty budeš v šírém svt sama opuštným sirotkem —

"

„Nech toho," vzrušil se šedivý malí, pekvapený mkkým, teplým

kouzlem dvou hebounkých ruinek, jež oddan a iitšn šíji jeho spjaly.

Bylo mu, jakoby vonný decli vesny vráskovité líce ovíval a isté, hející

jasno jarnilio nebe do pochmurného vnitra zasvitlo. Políbil dívku i)rudce

a mávl pak umínn rukou. „Dtinství. Smšná sentimentálnost," broukl.

„Takové mazlivé besedy jsou na dráze mého rodu nesmyslem, zbytenou
pítží, híchem. Není na n asu, odvádjí od cíle. Však ty — ach

o tom jindy."
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„Václav Strzicius budoval nadšené i svdomit na sveném díle

dále. Byl ovšem nucen, rozptylovati innost svou líodohno jak otec

a z tchže dvod. Mimo to choval svou zbožovanou žínku jako

knžnu a ukládal si v péi o etnou svou rodinu pílišných povinností.

Nechtl pak obtžovati velkými požadavky mincmistra, dbalého o za-

nechání istého a zaokrouhleného statku, a zamstnaného mimo to pro-

vádním nákladných pokus vdeckých a sužovaného konen i synem,

ponkud lehkomyslným a stále na cestách utrácejícím. Václav byl tedy

nucen pracovati mnoho mimo palác, aby zjednal si dostatek na úhradu

velikých poteb, jež si pro svou rodinu ukládal. Nic nebylo mu dosti

nákladné, nic dosti dokonalé a pkné pro rozkošnou žínku, která jediné

v tomto láskyplném teštní jej ovládati nedovedla. Po smrti i)ána

z Rejnburka byl odkázán ješt více sám na sebe. Syn a nástupce minc-

mistrv— psal se prost Vojtech Sejler, nepovažuje za vhodné a vasné
k otci a jeho erbu i predikátu veejn se hlásiti — žil ponejvíce

v Paíži, vzpomnl si na zddný po otci statek z pravidla jen tehdy,

když bylo teba dopsati správci nebo bankéi o peníze, a nedbal o svj
palác v Chlumu valn. Mincmistr byl živým dkazem o nevelké schop-

nosti uených k výchovu dtí. Paní Seraíina ostavila jinocha ovšem

jako utšený, mnohoslibný stromek, její úmrtí však zbavilo mladíka

opory. Sféry duševních zájm pána z Rejnburka nesly se vysoko nad

úzké psobišt obanské pedagogiky a zahrnovaly v sob bohy, svty
a dležitosti lidstva, mezi nimiž tratily se arci podrobnosti vychovatel-

ského dozoru nad synem. Zahloubán ve sve laboratoi do zkoumání

taj pírody, nebo vystupuje duchem z hvzdárny k sluncím všeho-

míra, i pohížen v studiu a zapisování vdeckých rozbor otázek ve-

škerenstva, anebo procházeje se v družin Mus íší umní, — neml
nikdy asu s dostatek a neml jej obzvlášt pro malé záležitosti zna-
ného dosahu vychovatelského, jež u porovnání s velkolepými studiemi

významu povšechného zdají se býti ovšem podízenými a malichernými.

Byl si toho nedostatku svého vdom a snažil se ob as zanedbané do-

honiti. Ale stával se za nedlouho netrplivým. Bylo mu jako umlci
povolanému obsáhnouti Olymp i obrátiti vidiny nadpozemské v záné,

pevné výtvory a odsouzenému vyezávati vzorky pro dti. Chybil také,

penášeje na syna své povolání, aniž by se byl ujistil, bude-li mu svditi.

Poslal ho po filosofických studiích na vysokém uení pražském a po

oženní s kutnohorskou patricijkou Zuzanou Kubínovou z Hotmíle, dcerou

pana Karla Kubína a Kateiny Daické z Heslová, v roce 1707 do

Paíže svému píteli, slavnému luebníku Mikuláši L'Émery. Pan Vojtch
uinil otci po vli, diletoval v lub, prostedkoval smnu knih, pre-

parát a dopis mezi mincmistrem a francouzskými uenci, ale žil jinak

po své chuti. Ovdovv po krátkém manželství, pidržel se proslulé ta-

nenice Subligny a utopil se s ní roku 1736 o projížce na rj-bníku

v Sceaux.

Za jeho syna, vychovaného v jezuitské koleji kutnohorské, a za

pozdjších nástupc bylo ješt he. Vnuk mincmistrv získal si v p-
sobnosti královského úadníka ve Slezsku, jsa sekretáem zemského

hejtmana knížectví Lehnického, hrabte Václava Albrechta z Vrbna,

zvláštních zásluh o marné ovšem udržení Slezska pi korun a byl
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v odmnu renobilitován. Obnovený a oištný crl) i i)redikát nemolil

ovšem zstati ve skrytu tichého domu v odleiilém Chlumu. Bylo nutno,

aby se zaskvl nad branou nového paláce v lilavním mst, na livrejích

a koárech, pro nž vru blátivé ulice chlumské nebyly. Krátce, Rejn-

burkové opustili náš dm na dobro, sídlili a utráceli zimní dobou

v Praze a ve Vídni, hovli si a honili letní dobou na svých zámcích

v ermné neb v Újezd a zapomínali na vele])ný j)oinník vznešenosti

svého pradda a zakladatele rodiny. IJa nkteí v porad pán z Kejn-

burka zaneveli na palác jako na bezúelnou a nákladnou híku a ode-

peli zhola všechen výdaj na provádní poatého díla monumentálního.

Jiní zase, rozníceni krásou budovy, dávali štde, avšak nepravideln,

a ob as bylo mým i)edkm bezmála dožebrávati se almužny na nej-

nutnjší opravy rozsáldé budovy, jejíž jemná, bohatá nádhera bedlivé

šetrnosti a pée vyžadovala.

Jako v náhradu ujali se Strziciové opuštného rajského sídla.

ím h o n dl)áno, tím vroucnji lnuli k paláci, zaarovali do nho
svou duši, srostli s ním ve vytváení a doplování skvostného torsa

v jedno. Všichni moji pedkové byli vychováváni ve zlatých poutech

tohoto úkolu, který arci mnohému nedal vyniknouti jinak. Jsouce po-

svátností a horoucím vzruchem svých snah do i)aláce jako zakleti, ne-

moldi do širšílio psobišt. A pece bylo nutno živiti sebe a rodinu,

uhrazovati náklad asu. práce i hotových výloh na malby, jež ze svého

l)()izovati Ilejnburkové odpírali. Proto každý z nás ml a má své vedlejší

malíské zamstnání na výdlek, odbývá zakázky namnoze na rychlo

a s nechutí, aby co nejspšnji mohl se vrátiti k dílu, s nímž splývá

duše jeho. Tak zvolna jen v boji se svízeli a v zápase o chleba vtluje

se božské poslání mé rodiny v pyšný, velkolepý skvost umní malí-

ského —
Již Václav Strzicius pocítil za posledních let svého života nesna-

dnost dvojakého úkolu, z nichž jeden tráví ze druhého, nedostaten
opateného. Jej chránilo ješt nevelké vno — mincmistr nechtl své

poklady rozdrobiti — obdržené se slenou Ludmilou z llcjn])urka. Ale

bylo v brzku vyerpáno výlohami na etnou a pepychu navyklou rodinu,

jmenovit nákladem na studie Césara, syna i nástupce Václavova.

Po první prprav otcem pobyl César nejprve ti roky v Praze

v uení u Jana Vojtcha Kratochvíle a Václava Vavince Reinera, naež
odel)ral se i)ímo do Paíže

; již tenkráte poínal se obraceti proud

umlc do Francie jako prve do Vlach, a rodina moje zvlášt tíhla

-vždy ke školám francouzským, jsouc k nim píbuzností ducha i zvláštní

sympathií jakous vábena. Kypící bujný život francouzské metropole za-

chvátil záhy mladíka, z tiché tenkráte Prahy picházejícího, a na prvý

ráz ležel hoch u nohou kypré bakchantky, již na plátno vkouzlil malí
pvabných dam, Jean Raoux. Originál tohoto opojného díla jako jiných

podobných výtvor Raouxovýcli byla jedna z umlky francouzského

divadla, tanenice slena Poignanova. Balerína zasmála se lásce jino-

chov, pocuchala mu vlasy, ekla mu, že jest roztomilý blázínek a že

má nkolik vznešených sok, kteí by mu mohli kordem nebo i jen

biíkem ublížiti. Proto ho varovala ped sebou a povdla mu, kterak

Raoux namaloval krom vrtkavých zpvaek, hereek a tanenic i mnohé
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dámy, jako paní Boucherovou, madame Senosanovou a jiné v pikantiiícli

alegoriích, ze kterých si lze pékne vybrati. Sklamaný hoch v náhradu

poal dvoiti se vdané herece Gianett Rose Baletti a bjd by snad ve

výstednostech zahynul, kdyby ho byl v atelieru Raouxove nevyhledal

dvorní malí španlského krále Filipa V. don Miguel Jacinto Menendez.

Starému kastilskému mistru zželelo se ducha i talentu mladíkova. Pohnul

ho k odjezdu do Španl a vadil ho mezi první své žáky a pomocníky.

Za rok zemel Menendez. César však zstal ve Spanelích získav si tam

pátel. Jeho vzory a mistry byli Benito Rodriguez Blanco, Alonso Miguel

de Tobar, Francisco de Ortega, Agostino Velasco, Pedro de Uceda

i socha Francisco José Manuel Yasquez. V roce 1728 vypravil se s n-
kolika mladšími umlci sevillskými do íma, kdež zamiloval se do sliné

dcery kustoda ve Farnesin. Éímanka dala však pednost Pompeu Bato-

nimu a vypudila tak Césara ze Vlach. Vrátiv se do Sevilly oženil se

s neteí svého dobrodince, malíkou Klárou Menendezovou, a po její

asné smrti zase s malíkou Inez Zarcillo. Ztrativ i druhou svou ženu

r. 1735 zasteskl si ve Španlích a vrátil se do Paíže. Tam pracoval

s Lancretem, koil se nkterou dobu ped výsostí zbožované tanenice

Marie Anny Camargo a odvedl konen smavou, sladkozvukou zpvaku
Petitpasovou od divadla a jakožto svou malou, ipernou ženušku do

ech. Byl hledán k malb portrét, obrav si tento obor zvlášt, pomohl

otci domalovati jídelnu, loveckou sí a pijímací salon v paláci, chrámy

Poseidonv i Dianiu v parku a provedl bhem svého života sám malí-

skou výzdobu rodinného pokoje, salonu pánova, tohoto kabinetu, v nmž
se nalézáme, sousedního studia pak chrámku Minervy.

Po nm nastoupil Quido Strzicius. Také on sven nejprve domácím

mistrm Siardu Noseckému a Františku Balkovi, naež zdokonalil se

a dospl k mistrovství ve francouzské škole u proslulého, zbyten kace-

ovaného Františka Bouchera. Navštvoval s oblibou také ateliery Karla

Vanloo a Clauda Josefa Verneta, slouil se v srdeném pátelství s roz-

pustilým Baudouinem a tžil s prospchem z vydatné pízn znamenitého

pítele umlc a vd, hrabte, Caylusa. Ale Quido nechtl pece skoniti

svou zkušenou v cizin bez návštvy Itálie. Tam upoutali ho zvlášt

Pompeo Girolamo Batoni, prve sok jeho otce, a papežský malí, Španl

Tomáš Xakaka. V ím pak ztratil z nenadání srdce. Dobyla si je

Augusta Mengsova, gravérka, krajanka Quidonova, sestra známého Ra-

faela Mengsa. Pojav ji za cho, vrátil se s ní do spolené vlas.ti a usadil

se zde, aby pokraoval v díle, k nmuž byl vychován. Od nho pocházejí

malby v hovorn, ve velké ržové saleterren, v tanení síni a v chrámcích

Demetry a Junony. Ze záliby a pro výživu zabýval se mimo dm kra-

jinástvím a malbou mythologickou i dekorativní.

Po nm nastoupil Urban Strzicius, žák zbožného Kramolína, jejž

pak v Paíži mladému umlci z hlavy na dobro vypudil rozmarný Ho-

noe Fragonard. Také delikátní Baptisté Greuze psobil na Urbana,

kterýž zvlášt v dom roztomilé paní Louisy Vigée-Lebrunové pokochal

se ješt v hravém, opojném a zase osvživém víru starofrancouzské buja-

rosti a ipernosti. Divoká boue revoluce zchvátila tento bujný svt
lehkomyslných i veselých lidí a vyštvala mého dda z Paíže. Unesl

z nebezpeí zárove ušlechtilou tanenici královské opery, slenu Fon-



Narcissa. 205

tainovou. Vydéšeiió ptáe nechtlo se již samo do rozbouené Francie

vrátiti a navádlo milence k dobrodružné cest do Indie, kamž Urbana

lákavé zval otcovský i)ntel, Jan Zoufalý, i — jak An^liané mu i)re-

zdli — Zoífany. í.e Urban odolal liciiotné svdnosti svého mazlíka

i zlatým doluni, které si podobné jako Zoufalý šttcem v Indii mohl

otevíti, a dovedl zkrocenou milenku k oltái a dom. Z jelio pracovny

vyšlo množství malých galantních genr, velice hledaných a dobe pla-

cených. Nepokojné doby a válené pohromy tehdejší stihly citelné i mého

déda. Byl astji v tísni a musil pracovati více na výdlek, než se mu
líbilo. Pes to urazil na dráze našeho rodu znaný kus cesty v ped,

vytvoiv ty luzné, opojné obrázky, které naplují troubadourskými zpvy
a erotickým, laškovným smíchem salonek paní, její boudoir, oblekárnu,

ložnici, láze, a chrám Afrodity v parku. — Mému otci, Xenofonu Strzi-

ckému, pipadlo další provádní plánu teprve asi z tetiny dokonaného

v roce 1829. Opustil záhy otcovský dm. Dvanáctiletého dal ho otec

našemu krajanovi Martinu Ferdinandu Chvátalovi, jenž pezdl si v ciziné

Quadal. Tento umlec, na i)oátku našeho vku na slovo braný, zastavil

se na své cest z Petrohradu do Londýna v roce 1804 u mého dda,
s nímž se byl v dom paní Vigée-Lebrunové v Paíži seznámil, a vzal

si hocha s sebou. Pobyli dva roky v liOndýn, kdež všímal si iperného

hocha velice kalmucko-i^uský malí Teodor Ivanovic, naež vrátil se

Quadal do Petrburku; tam zabývali se mým otcem také Ugrumov
a Ivan Tupilev. Ale chtíce z nho míti obratem ruky mistra zapomínali

na uení elementární. Když se potom Xcnofon po úmrtí Chvátalové

dom vrátil, seznal otec ku svému zdšení, že mladík šestnáctiletý zná

mnohé finessy a praktiky zralých umlc, že nenavštvoval bez užitku

Eremitáži a že nabyl uhlazenosti i routiny ve švitorné lesklé konversaci,

ale že neumí kresliti a že se zákony anatomie a perspektivy jest na

štíru. Cht necht musil Xenofon do pípravky na pražskou akademii,

ízenou Josefem Berglerem. Xa to teprv pustil jej otec poznovu do

svta vykázav mu cestu do Paíže. Xenofon strávil nad Sekvanou jen

rok, do pádu Napoleona prvního. David a Isabey nesvdili mu manýrou,

a pec rozhodl vliv sídla bojovného císae o druhu malby, kterému se

mj otec vnoval. Obral si totiž za svj zvláštní obor vojenský genre

a zstal mu vren i po pesídlení do Londýna, kdež se mu bylo ped
lety zalíbilo. Studoval vedením sochae Johna Flaxmana, malí Benja-

mina Westa, Tomáše Stotharda, Archera Shee, Jindicha Howarda, n-
kterou dobu i v Amsterodame u Wittenbogaarda a osvojil si nov vzniklou

-manýru anglickou, po které poznáš jeho díla v našem dom, v galerii,

v šermírn, hlavním pedpokoji, velkém salon a ve chrámu Martov.

Po svém návratu pojal za cho sestru dobrého a nedocenného malíe
Navrátila, také malíku. Cholera v roce 1850 schvátila oba najednou.

Došla ada na mne. Mé mládí nebylo utšené. Jsem z mnoha dtí,

stonaly a zmíraly jedno po druhém, otec ml více zármutku než radosti

a na venkov málo zákazník pro své vojenské obrazy, ve kterých nej-

radji gloriíikoval modré kabáty francouzské neb ervené anglické; pro

jiné nedovedl se njak nadchnouti. Tento nerakouský daltonism vadil

odbytu. I otec zauoval mne nejprve sám a vypravil pak do Prahy,

k iditeli akademie Františku Tkadlíkovi. Navštvoval jsem také rád
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malískou dílnu patera Sýkory na Strahove a sdílel své myšlenky a tužby

s Karlem Svobodou i krajináem Josefem Zahradníkem, jehož mnoho-
slibnou ruku smrt záhy zchromila. Strýc Xavrátil dbal rovnž o mé
vzdlání umlecké se byl a doporuil mne pak do Vídn Josefu Fiihri-

chovi. Ale ani Praha ani Yíde nebyly živými školami a závodišti, kteréž

jediné poskytují s dostatek vzpružcní, pobídek a bezprostednícli dojm
k úspšnému studiu. Tenkráte vystupovala vítzn a v popedí nová

škola belgická i vyžádal jsem si od otce poslání do Bruselu. Edvard
de Biefve a Nicaise de Keyser upoutali nnie tam a mimochodem Antonín
van Ysendyck v Antorfách. Tísnn nedostatkem byl bych nepochybn
zapadl do výdlkáství i)ro ukájení nejnutnjších poteb, kdyby se mne
byl vas neujal hrab Lancelot Teodor Turpin de Crissé, francouzský

generální insjjektor departementu krásných umní, který za nepatrné

práce štde mne obmýšlel a stále povzbuzoval. Za jeho pozváním pe-
sthoval jsem se do Paíže a setkav se na koncertu s krajankou, pia-

nistkou, tvojí babikou, oženil jsem se s ní na rychlo proti vli otcov.

Byl jsem velmi mlád. Ale váše k tvé babice osedlala si mne, žárlil

jsem na každého, kdo jí zatleskal, hrab ml radost, pobízel s otcovskou

!^ roztomilostí starélio francouzského velmože, namluvil mi na pólo nevstu,

zaídil nám rozkošný bytek . Na neštstí rok na to zemel. Ztrativ

píznivce vidl jsem teprv, jak vratká jest moje nová existence ve sv-
tovém mst, jak nesnadno, pustiti se s pítží rodiny znova v hon za

umleckou Fortunou. Spolenost hrabte jn-ospla sice mému vzdlání
velmi, ale byl jsem pec více jeho adjunktem než výkonným umlcem. —
Otec mi již prominul, a zval mne sám dom. Moje žínka vezla mu
u prsu vnuka Rafaela, tvého otce, Narcisko. Byl prvním v posloupnosti

malí Strzyckich, jenž znn-hal své síly ped nastoupením svého povolání.

A žel bohu, piítám si vinu sám." Starcv obliej zachmuil se teskn.
„Jak jsi slyšela, vyspli jsme všichni bez nmeckých vliv, v boloské,
ímské, španlské, francouzské, anglické a brabantské škole; — mj
syn a ddic byl první, jenž odešel si do Nmec pro vzdlání, a zahynul

tam. Vzal jsem ho z pražské akademie, ponvadž protivil se mi do duše

jalový, nedomivý pathos Kristiána Rubena, i poslal jsem ho do Vídn
k píteli Karlu Svobodovi. A dovolil jsem pak, aby odebral se do Mni-
chova. Xeml jsem toho initi! Rafael zstal v Mnichov, rozmlouval

mi nechu k bavorské škole, z níž byl pece sám neplodný Ruben vyšel,

a vyvracel z prvu mé námitky jednostrannými sic, avšak znanými úspchy.
Pobyl u mne jen jedenkráte, v as války s Pruskem. Tenkráte poznal zde

tvou matku, Narcisso. Albina Heinzova byla herekou, krásným díttem
s kišálovou duší a zlatým srdcem, horovala nadšením, když vkroila
pod klenby našeho domu, roznítila se vznešeným posláním mé rodiny, •

—

nemohl jsem odolati. Požehnal jsem jim, doprovodil je do Mnichova
a vícekráte jsem syna nespatil. Pidržel se Karla Pilotyho a bavorského
piva, a utonul v nm, prve než rok se obrátil. Nevdl jsem o této jeho
slabosti, tvoje matka mi na nežalovala a když vrátila se s tebou pod
srdcem, hájila ho ješt proti výbuchm mého hnvivého náku, v kterém
želel jsem darebné zkázy svého ddice a inil ho zodpovdným za utra-

cení snad mé rodiny, pervání našeho díla. ekal jsem náhradu, vnuka,
a dokal jsem se — tebe — ! Tvoje matka usoužila se tak íkaje nad
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ztrátí)U chot, na jehož památce lpí hích — Odpust, Narcisso, —
nepla — byl tvým otcem. -^ Nyní bželo mi o nástupce víc než o mé
spasení. Volal jsem druiiého syna Michala dom. Marn. Jakoby kletba

njaká drtila hromovými ranami veškery mé nadje ! Znala jsi svého

strýce Michala. I jeho vedl jsem k nmní malískému. Ale neml valn
schopností, a já jedenkráte zapomenuv na opatrnost, pomyslil jsem si,

jak trapn by se emeslný, bez chuti a vloh do umleckého povolání

vnucený malí probíjel životem. I pistoupil jsem k návrhu nebožtíka

pána z Kejnburku, který mi hocha vpravil do vojanské školy. Tento

ústav odcizil mi dít, obrátil je v žoldnée, jenž se neostýchal, vysmáti

se jako dvacetileté kloue pedpotopním prý bláhovostem svého otce.

Odepel mi z holá poslušnost, povaloval se po garnisonách dále a oženil

se pak moude, s vnem, náležitým chorobné paní. Zemel v Bosn, za

jiím pohbili vdovu. A mn zstal — Theodor — dít po otci nevelmi

nadané, po matce neduživé mj jediný statek, sloup mé víry,

základ naší budoucnosti, záruka zdaru i dovršení pomníku naší slávy—
moje všecka obrovská nadj v kehounké nádob !

Nyní víš, jaký úkol nám prozetelností a vhlasem budovatele tohoto

paláce vymen; jest ti jasno, že jsem dynasta, jako kníže a vládce nad

neustálenou, nescelenou íší, zodpovdný svým pedkm za budoucnost,

povinný odevzdati nedokonaný posvátný úkol do rukou spolehlivých.

Tiašedesát let již minido nad mou hlavou; posnžily, avšak nesklonily

ji. Vládnu ješt pevn šttcem a rozeznávám posud barvy i tvary

bystrým zrakem a sluuji je jasným duchem. Ale pemáhá mne již

tušení, že není daleký konec mj. Nemám svj vk v moci, nevím

v které z tisícerých nádob, popsaných záhadnými šiframi a skrytých pl
druhého století pod námi v laboratoi a v sklepení chrámku Dionysova,

perlí se kapka zázraného elixíru mincmistrova, jenž vk prodlužuje

a krev obrací v tekutý, nehasnoucí ohe. Nahledal jsem se ho marn,
a nemoha nalézti, pracoval jsem horen, abych dospl co nejblíže

k met našeho úkolu. Vykonal jsem nejvíce ze všech Strzici: mým
dílem jsou obrazy, které pokrývají stny a stropy v divadle, v pokojích

sleen, v míovn, ve chrámu Apolinov, v hern, a ty, které práv do-

konávám v koncertní síni a v Dionysiu. A jaká to práce v zápase

o chleba, v dobývání poplatku, jímž vykupovati si musím právo ku svému
tvoení

!

To pímo hanebné !

Podiv se, Narcisko ! Otec posledního našeho pána, pan Leoi)old

z Rejnburka, oženil se na poátku tohoto století s krásnou maarskou
kontessou. Byla z pedních krasavic na vídeském kongresu; muž byl

ve služb diplomatické a zaplatil triumfy toilet, dýchánk, šperk a roz-

košných séjour své spanilé tyranky ztrátou vtšiny jmní, založenélio

mincn)istrem a udrženého i)Ozdjšími Rejnburky. Panství Újezd a palác

v Praze nestaily na zaplacení út a dluh, jimiž obtížena i ermná.
Náš dm pak byl již již prodán. Mj dd zachránil jej. Vrhl se ped
pánem na kolena, zavázal se nésti všechna bemena i všechen náklad

na udržení paláce a nabídl pánovi nájemné. Diplomat se zastydl. Do-
nucen však v brzku nenasytností své ženy, pijal návrh a pustil mému
ddovi dm za tyi sta zlatých nájemného v užívání. Zemev zanechal

18
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svému synu Ferdinandovi zadluženou Cerninou a náš dm. Pan Fer-

dinand z Rejnburka oženil se jinak než otec. Vzal si skromnou, le i chudou

divku, baronessu Adlarovou z Lošan, a jal se hospodaiti a spekulovati.

Mému otci zdvojnásobil nájemné z paláce. A nic mu nebylo vše plátno.

Nezdaené spekulace uvrhly ho jen hloub do bídy, a tuším že posledním

jeho vzdechem byl dik za pruskou kuli, která ho na bojišti sadovském

skolila, zbavujíc ho píštích iitrap. Se statkem Rejnburk bylo doho-

spodaeno. ermná i náš palác prodány a z pozstalosti zbylo vdov
a dtem pana Ferdinanda jedva na tiché obanské živoení. Kupcem
byla ovšem osoba, rodin píbuzná. Yyskytla se tu pojednou nejstarší

sestra nebožtíka pána Ferdinanda, slena Žoíie z Rejnburka, podivínská,

lakotná stará panna, v jejíž ošumlé sukni žádný kapsu bohat záso-

benou netušil. Ujala se po nekoneném broukání a vrtní ermné i pa-

láce chlumského. Sem pijela v záí, práv k veselce Rafaelov. Nazvala

jeho ženitbu nesmyslem, mne starým bloudem, podívala se nedbale skrze

lorgnon na pestrou nádheru síní a dkladn pronikavýma oima na

kliky, kamna, krov a katastrální mapu, poslouchala mne chladn, až

mne z její ledové zarytosti obcházel mráz, a ekla pak strun, úsen

:

„Tento pozemek a dm se zaízením cenila bych si v Praze na velké

statisíce. Zde na ztracené samot za venkovským mstem poítám si

jej za rentu dvou tisíc. Dejte je a malujte zde dále". Ulekl jsem se

této sumy, prosil jsem, pemlouval — nic naplat. Abych prý se ve

trnácti dnech rozmyslil, ona že prý se zatím ohlédne po kupci. Za

trnáct dní jel jsem na ermnou. Slena Žofie nabyla již pesvdení,
že neobdrží za palác více než dvacet, nejvýše ptadvacet tisíc, ale trvala

na svém, dokazujíc mi, kterak nestojí o dm, nýbrž o hotové peníze,

.z kterých dovede prý tžiti prmrn deset procent. Chtla dva tisíce^

já nabízel dvanáct set, smlouvali a nabírali jsme se jak židé o jarmárce,

až ona slevila a já pidal. Zstalo na šestnácti stech roní inže. Krom
toho musím platiti dan, správky, i vše cokoli v dom neb zahrad
vydání vyžaduje. Pak zmanula si prodati mi ješt nábytek a knihovnu

po mincmistrovi šejdím, kteí do ech jako hyeny vpadají a památky

naší osvty a slávy ze žebráckých rukou nám derou. Na štstí nena-

bízel jí nikdo tolik, mnoho-li žádala; pozdji pak zkonejšila mne slibem^

že nechá prozatím tak, umínivši si nco jiného; co, nepovdla mi, ale

nechtl bych se toho ani dožíti. A krom tchto starostí doléhá na mne
krut všední práce. Jest mi dlati na výdlek, na uživení rodiny, na

dchod sleny Rejnburkové, abych sml a mohl rozmnožovati i oboha-

covati statek Rejnburský —

"

„Narcisso," vytrhl se staec náhlým uleknutím. „Psala jsi Dka-
novskému?"

„Již ped týdnem."

„Piš hned zase. Nech pijede bez prtahu, mám jedva na zítek

pro Lenku v mšci. A minulá lhta není zaplacena, vypršelá rovnž
tak, slena pestala upomínati a já bojím se více jejího mlení než

jejího zlého péra." Malí vzchopil se a rozbhl se po kabinetu. „Eh
což," mávl za okamžik rukou. „Dkanovský pijede, mám pro uchy-

stáno tch nkolik svatých, — banální pitvory — ale on je zaplatí

a bude zase po sti'achu."
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„Véím v sympatii duší," pravil mékce, peskoiv hlasem pojednou

v jiný ton. Stanuv u okna vyhlížel ven uritým smrem. „Vliv ani

takmé necíténý piváhil mne sem, kde stojím, zastavil mne a ohrátil

mj zrak na okno tvé ložnice, Narcisko. A tam se v tom okamžiku

objevila Lenka a dává obvyklé znamení, že Theodor procitl. Mj vnuk

mne volá. Moje duše slyšela ho. Pospíšíme k nému. Jsem hotov, díté,"

pravil staec, obrátiv se, ucIiojjív dívku pevné za obé ruinky a i)olinživ

ocelové hledy svých sivých zrak tní azurovýclí ocí díviných do její duše.

„Uinil jsem te rázem zletilou, neztajil jsem ti nic, ani ctnosti ani

kclikosti našich pedk, abys mohla nazírati jasné do kroniky jejicli

život a konání, posvceného jednomu úkolu : Bohorovné tvrí práci na

tomto neskonale krásném a velebném psobišti, jehož záivé klenby,

poseté drahokamy nejvzácnjších výtvor a myšlének umleckých, nad

námi se pnou a na nás glorii nehynoucí slávy sesýlají. Ale dílo jest

nehotovo. ííada prostranných síní a pokoj, veliké plochy pod koloná-

dami kolem dvora, chrámky Vesty, Hermv a Jovišv žízní, aby roz-

l)rostela se po nich nádhera velkolepých a pvabných maleb jako vtve
a kvty obrovského vnce, který vypuel a rostl z jednoho základu,

z jedné duše, ohrožované v postupných pokoleních. Tato duše nesmí

zhynouti, vnec nesmí zakrnti kusý. Nenamítej, že jiní i)0 nás doko-

nali by pomník náš. Nikdo by se neujal nákladu a nikdo by nebyl

s práci, z níž svítí a dýše náš duch. Povšechný rozvrh jest arci ode

dávna uren, ale v jednotlivostech i v provádní ponechána naší invenci

neobmezená volnost rozmachu a horování. Jen my, jen rodina, zapsaná

tomuto úkolu, prosáklá posvcující tradicí, jenom náš kmen, na kterém

rodí se každý jako pouhá fysická inkarnace ducha nehynoucího, nezm-
nitelného, výlun ze svéiio poslání a pro n žijícího, jako prostý ná-

stroj, vyvolený a pedurený k opsání dráhy, ped vky vymené a na-

šimi písahami uznané a zpeetné, jediné my jsme povinni a oprávnni,

dovésti pomník Umn, pomník svj a Rejnburkv až k diadému vrcholku.

Duše, která mne opustí, vstoupí v Theodora. V ten zázrak vím. Ty
peuj mi jen, aby tlo dítte bylo schopno, pojmouti a udržeti mocné
síly a vznty, jaké jím vládnouti budou."

Narcissa pohnutá, zmámená, kynula i)rost hlavinkou. Veliký,

obtavý slib záil jí ze zarosených oí.

Starý malí pivinul ji k sob, zlíbal její elo, skrán, líce i ústa

vroucn, na pólo jako by chtl se ujistiti, na pólo jako v dík.

„Theodor volá," vzpomnl si pojednou, odtrhl se od Narcissy,

pirazil spšn okenice a spchal s vnukou v netrplivém chvatu

z I)aláce. (Pokraování.)

18'
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Modré slunce.

Od dra. Augusta Seydlera.

(Dokonení.)

V.

_./

^"iodal jsem obšírn vítali z popisu výpravy Langleyovy, ponvadž
^'v mnohém ohledu pro nás jest pouným. Vidíme zejména, kterak

vdecké podniky a to nejen takové, které se bezjjrostedn vtlují

^J^ ve výrobky továrnické (a pro nž máme smysl výten vyvinutý,

akoli jsme národem slavík), nýbrž i ty, jichž úplný dosah jen

nkolika vyvolencm jest pochopitelným a nemže ani kilogram-

inetry ani tolika a tolika procenty istého zisku men býti,

kterak takové podniky nalézají všestranné podpory jak u vlády, tak

u obecenstva ve Spojených Státech. U nás naproti tomu jest možné
i to, že výkvt intelligence s nejvtší prostodušností vyslovuje spoko-

jenost svou s pomry, ve kterých lze statisticky dokázati naši pod-

ízenost v nejvyšších snahách kulturních, podízenost jevící se v kvalit

i kvantit skutených výkon našich, pokud tyto vedle nadání ješt

jiných podmínek vyžadují.

Le nechme tchto trudných úvah a vrame se ku pedmtu svému.

Yidli jsme Langleye u práce ; vizme též výsledky práce té. K objasnní

nutno ovšem pedeslati nkteré vci.

Bylo díve již (str. 23.) vyloženo, kterak paprsek svtla, skulinou

na hranol dopadající, ve vidmo neboli spektrum se rozkládá, ve

kterém na tisíce tmavých pruh o pohlcení paprsk jisté lomivosti sv-
dectví vydává. Éekli jsme paprsek svtla, byli bychom však lépe mluvili

o paprsku záící energie — jesti paprsek ten nosiem úink
nejen svtlových, nýbrž i teplových, chemických, snad i mechanických

a ješt jiných. Veškerý obor paprsk není vyerpán tmi ástmi vidma,

které v nás zpsobují dojem barev; ped ervenou a za fialovou ástí

vidma rozkládá se ás neviditelná, prodloužení pruhu vidinového v obou

smrech, jež existenci svou prozrazuje tu teplem, tu chemickými úinky.

Lomivost paprsk ped paprsky ervenými se nalézajících jest menší,

t. j. paprsky ty mén se pi tom odchylují od pvodního smru svého;

naopak jest lomivost paprsk za fialovými položených vtší. Jemný
rozbor úkaz svtlových pouuje nás, že píinou úkaz tch jest bez-

pochj'by vlnní jemné látky, t. zv. etheru, aneb chceme-li opatrnji

mluviti, že pro skutenou, nám neznámou píinu nelze lepšího obrazu

nalézti, než jaký nám poskytuje vlnní na p. na povrchu rozeené
hladiny vodní. A jako vlny na vod mají rzné délky — tak nazý-

váme vzdálenost vrch dvou sousedních vln — tak i paprsky svetlové

rzné lomivosti mají nestejné délky, zcela urité, takže ím vtší lo-

mivost, tím menší délka vlny a naopak. Jsou pak ty délky vbec pra-

nepatrné veliiny. líozdlíme-li jeden millimetr na tisíc ástí, a nazveme

jednu takovou ástici mikron, obnáší délka jedné vjnky v paprsku er-
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vcíKTii sotva ti tvrti mikronu, délka vlnky žluté néco víc než polo-

vinu, vlnky niodi'é as polovin.u a nejkrajnjší fialové as dv ptiny.

I>U(lí-li již tato ísla úžas, co mámn teprv íci, jsme-li vetší

adou nezvratných úsudk vedeni ku po/nání, žo stav hmoty pa-

prskem svétlovým prostoupené nkolik set hilliijukrát za vteinu perio-

dicky se mní, ili jak íkiunc, že jest doba vibrace svetlové 100—700-

billiontý díl jedné vteiny!

Vrame se však k vidmu svetlovému. Tliermický sloupec, ješt

léi)e Líuij^doyv bolometr prozrazuje na rzných místech jeho rzné p-
sobení thci-mické, rznou intensitu vibrace svetlové, která co nová

charakteristická stránka pistupuje ku barv jakožto kvalit svtla,

obrážející se ovšem též v rzné délce vlny, tedy ve stránce kvantita-

tivné. Intensitu tu poznáváme a mžeme ásten i zrakem zkoumati,

le nedokonale, a thermické psobení bolometrem se prozrazující daleko

jemnjším jest prostedkem ku zkoumání takovému. A psol)ení ther-

mické jeví se, jak již eeno, i ped a za viditelným vidmem, na místech,

kde nám zrak náš o existenci vibrací etherových nieho nepraví. Ano
jeví se tu i ty zvláštnosti, které ve vidmu viditelném nejprve byly ob-

jeveny a název Fraunhoferových ar obdržely. Na jistých místech ne-

viditelné ásti vidma prozrazuje totiž tliermický sloupec neb bolometr

náhlé klesnutí tepla; jest tu podobná ára absorpní, jako v ásti vi-

ditelné.

Tyto áry absorpní prozrazuií se v ultraervené ásti vidma

nejlépe seslabením psobení thcrmického; v ásti ultrafialové jest

psobení to i na místech absorpci nepodrobených velmi nepatrné, a tudíž

studium této ásti spektra pomocí stroj, oznamujících nám úinky
teplové vyzáených paprsk, velmi nesnadné. Naproti tomu jest chemické

psobení v této ásti dosti energické, psobení, které se nám mimo
jiné v úincích fotografických na hmoty vlivu svtla i)ístupné jeví. Bylo

tudíž možno, fotografováním spektra zjednati si adu dalších ar, za

Fraunhoerovými položených. Známost téže ultrafialové ásti byla dále

umožnna i tou okolností, že jsou jisté, t. zv. fluorující látky,

které svtlo vtší lomivosti na n dopadající mní ve svtlo lomivosti

menší a iní tudíž viditelným se všemi tmi zvláštnostmi, jež se arami
a pruhy absorpními prozrazují.

Pi této píležitosti budiž zárove pipomenuto, že jsou dva hlavní

zpsoby, jimiž lze sob zjednati spektrum jakéhokoliv svtla, a že každý

z nich zvlášt jest výhodným pro studium jednoho konce spektra. Jeden

zpsob jest ten, který jsem až posud pro jednoduchost výhradn pedpo-
kládal, ponvadž jest i v nejširších kruzích znám : lom svtla v hranolu.

Ve spektru takto zjednaném shušují se velmi znan paprsky malé lomi-

vosti, tedy ultraervené, ervené a žluté, takže zaujímají pomrn malou

ást celého vidma ; za to se modrá, fialová a ultrafialová ás vidma

nepomrn roztáhne. Jest tudíž patrno, že. podrobnosti v této ásti co

nejlépe vyniknou a že se proto k jejímu studiu spektrum hranolové velmi

dobe hodí. Spektrum to má však ten velký nedostatek, že v nm
vzdálenost jednotlivých barev ili ar místo jejich zaujímajících (jinak

nežli tmito arami se poloha paprsk urité lomivosti stanoviti nemže,



272 ^^- August Seydler:

ponvadž kvalitativní rozdíly, odstíny téže barvy, píliš v sebe splývají)—
že tedy vzdálenost Fraunhoferových ar od jistého pevného bodu velmi

složitým spsobem na lomivosti ili píslušné délce vlny závisí. Závislost

ta jest zárove jiná a jiná dle materiálu, z nhož zhotoven jest hranol

k vytvoení vidma upotebený. Míme-li tudíž polohu nkteré áry
(jichž jest mnoho tisíc) ve vidmu, nemžeme z polohy té bezprostedn
souditi na píslušnou délku vlny.

Této vady jest prosto vidmo ohybové. Dopadá-li svtlo na hladkou

desku, do které jsme na spsob míže vryli velký poet rovnobžných
ar, takže áry tyto i)ravidelný odraz svtla od desky zamezují, odráží

se svtlo od takovéto ohybové (diffrakní) míže tak, že se jeví, za-

chyceno jsouc na protjší stn, rozvinuté v dlouhé vidmové pásmo.

Míž ona musí býti ovšem velmi hustá ; vyrábjí se nyní takové, v nichž

jde na jeden millimetr tisíc a více árek (Rowland). Vidmo ohybové

obsahuje tytéž v stejném poádku po sob jdoucí áry, jako vidmo

hranolové ; na první pohled vidti však podstatný rozdíl : obrácený pomr
obou spekter, co se rozmru barev týe. Ve vidmu ohybovém jsou barvy

vtší lomivosti hust sraženy, barvy menší lomivosti a vtší délky vlnové

znan roztaženy.

Pi odrazu od zrcadla ohybového vzniká též pravidelný obraz

svtlého zdroje (pruhu svtlého, skulinou na zrcadlo dopadajícího) na

míst obyejnými zákony odrazu pedepsaném; míme-li vzdálenosti

rzných ar Fraunhoferových od tohoto pravidelného obrazu, shledá-

váme, že jsou vzdálenosti v pímém j) o m r u k délkám v 1 n

tch kterých ar. Tento dležitý zákon, který nutn plyne z vi-

braní ili vlnové theorie svtla a jehož experimentalné stvrzení tudíž

i mocnou jest podporou téže theorie, na první pohled ukazuje vtší

prospšnost vidma ohybového, jehož se také nyní— kdy pesné sestrojení

ohybových míží, vyžadující pi vší jemnosti též mathematickou pesnost,

vždy lépe se daí, ve fysice i v astronomii vždy více užívá.

Zvoliv tento spsob vytvoení vidma, mohl Langley okamžit uriti

vztah mezi intensitou rzných ástí spektra a píslušnou délkou vlny,

a zárove pohodln studovati málo dosud známou ás ultraervenou,

která pro teplové záení vtší má dležitost nežli ást ultrafialová.

Hned pi prvním studiu teplových úink vidma, Herschelem pro-

vedeném, ukázalo se, že jest intensita paprsk slunených, thermickým

sloupcem neb bolometrem mených, nejvtší ve viditelné ásti vidma
a sice pi žluté barv; odtud ubývá intensity k obma stranám tak,

že za íialovým koncem jest dosti nepatrná, ped erveným koncem
vidma do jisté vzdálenosti dosti znaná, sahajíc zde, jak dosud se za

to mlo, až k místm, jimž písluší délka vlny as pldruhého mi-

kronu. Za tmito místy pestávalo ve starších pokusech všeliké patrné

psobení, i panovala domnnka, že zde dosažen konec vidma. Langley
pomocí jemného svého stroje poznal, že zde pouze znaný pruh ab-

sorpní, podobný onm arám Fraunhoferovým, se vyskytuje; a za touto

„Ultima Tliule dívjších cestovatel" dospl konen tam, kde zdál se

býti skutený konec neviditelného spektra teplového. Délka známého
spektra byla tím zdvojnásobnna, ponvadž nejkrajnjší teplové paprsky

ješt znatelné mají délku vlny bezmála tí mikron.
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Tento výsledek sám o sobó má velkou cenu pro fysiku; ješté

cennjším jest však výsledek, k némuž dospél lianj^ley porovnávaje svá

pozorování v rovin a na Moht Whitneyi. Ukázalo se totiž, že intensita

všech paprsk vzrostla znan, když ubylo vystoupením do výše absor-

bující vrstvy vzdušné; vzrostla však v míe nestejné, tak že na p.
paprsek žlutý, mající 0,0 mikronu délky vlny, sesílil se v poméru '4

ke 2, nejkrajnjší fialový (0,4 mikronu délky vlny) v pomru 5 k 1.

Následek toho l)yla vtší pevaha lomivjších, tj. modrých-fialových pa-

])rsk nad mén lomivými, tj. žlutymi-éervenýrai ; maximum intensity

pošinulo se dále k lomivéjšímu konci vidma, a souhrn všech paprsk,

tj. svtlo slunené tak jak se jeví zraku prostému, ml tudíž barvu

modrou. Že to platí u vtší ješt míe tam, kde vliv absorbující atmo-

sféry úpln jest vylouen, tedy na kraji jejím, v prostoru svtovém,

rozumí se samo sebou— tím pak veden jest konený dkaz, že slunce

v prostoru svtovém jeví se v barv modré. Jsou-li kde oi, které barvu

tu posteliují, jest ovšem otázka, na kterou vda dosud nemá a snad

nikdy nebude míti odpovdi . . .

VL

Z toho, že atmosféra naše ve vtší míe pohlcuje paprsky lomi-

vjší nežli paprsky mén lomivé, vysvtlují se mnohé úkazy: V jistém

ohledu souvisí s tím i úkazy soumrakové, ervánky a syt oranžová

barva vycházejícího a zapadajícího slunce, ano i modrá barva oblohy.

Než úkazy ty jsou celkem velmi složité a k plnému jich vysvtlení teba
pibrati ješt mnohé jiné úvahy, jež by nás píliš daleko vedly. Zde
chceme ke konci jen k jedné okolnosti poukázati, která v jistém ohledu

jest klíem k pravému porozumní záhadných tchto úkaz svtlových.

Dívárae-li se na adu mocných vln, nesoucích se povxxhem hladiny,

z které vynívají tu a tam koly neb kameny, poznáváme, že na jejich

bh tyto pomrn nepatrné pekážky malý mají vliv; rzné odchylky

a o h y b y na kraji onch hmot záhy se vyrovnají a zástup vln v stejném

tvaru a smru žene se dále. Mysleme si však proti tomu na téže hla-

din roj malých vlnek; jakmile tyto ku zmínným pekážkám dospjí,

rozruší se zástup jejich a rozprchne v rzné smry— úkaz pi každém
vlnivém pohj'bu, tedy i pi svtle, se vyskytující a zde ohybem zvaný.

Následkem toho ohybu jeví se nám stín malého tlíska, tenkého vlasu

co pruh tu tmavý tu svtlý, vroubený soustavou rznobarevných, nestejn

jasných pruh.
Co z toho nyní plyne pro naši otázku? Vzduch naplnn jest stále

nesmírným množstvím malých ástic pvodu nejrozmanitjšího : prach

nerostný znejraznjších útvar geologických, diatomacee, nejrozmanitjší

zárodky, bublinky (krpje) vodní, uhlík a jiné souástky koue— celý

ten mikrokosmos rozedraných zbytk života naší zem vznáší se, víí

nad hlavami našimi. Touto smsicí prodírá se svtlo k povrchu zem-

skému; okolo tchto mikroskopických ostrvk šplouchají vlnky svtlové

a teplové, rozmanit se odrážejíce a tíštíce. Kdo sezná, kdo vypoví

všechny možné eftekty svtlové, jež jsou následkem onch rozmanitých

srážek mezi hmotou a záící energií? Teprve v novjší dob obrátili
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nkteí elnjší fysikové pozornost k tmto jemným vikazm ; a prach,

tento nejvšednjší všech zjev, stal se pedmtem objeuHn^ch studií

u Tyndalla, Couliera, Mascarta, Aitkena, Kiesslinga a jinýcli. Nechceme

vnikati do labyrinthu tchto studií ; vezmeme si pouze z píkladu díve
uvedeného to nauení, že v uvedených konfliktech jemnjší, tj. lomivjší

paprsky modré patrn vtších pohrom doznají nežli paprsky žluté neb

ervené, tj. že budou spíše a snadnji pohlcovány.

Tak jednoduše, jak zde zhruba jen naznaeno, se ovšem ve skute-

nosti vci nemají ; mohou též i jiné barvy vedle modré a v míe takové

býti pohlceny, že naopak zase modrá barva pevahy nabývá. Jest tu

složitý zjev ohybový ^(diffrakní), pi kterém jest základní podmínkou
pevahy nkteré barvy stejná velikost všech ástic prachových, ve vzduchu

obsažených, kdežto podstatná rznost v rozmrech jejich vznik njakého
zvláštnílio úkazu zamezuje. Pouný jest v ohledu tom souhlasný popis

zjevu, jejž poskytovalo slunce pi výbuchu sopky Krakatoa v kvtnu
r. 1883, pi kterémž výbuchu znieno jest msto Anjer a ada jiných

osad na bezích Jávy a Sumatry a 20000 lidí zahubeno vlnami rozbou-

eného moe. Na nmecké korvett „Elisabeth" pozorovali 20. kvtna
ve smru ostrova Krakatao ohromný jasn bílý sloup oblaný, vzrstající

s úžasnou rychlostí do výše 11000 m. a mající tvar obrovského kv-
táku. Brzo na to utvoila se široká, šedomodrá stna, která na zpsob
bouného oblaku zatáhla vybranou díve oblohu. Z oblaku toho zaal
se sypati popel blošedý, nesmírn jemný, který do všech skulin vnikal

a jednotvárn vše pokrýval. Druhého jitra vyhlíželo na lodi vše jako

ve mlýn neb v továrn na cement; jemná mouka zvýše jednoho cen-

timetru pokrývala všechny pedmty. Obloha vyjímala se jako velká bá
z mdlého bílého skla, a slunce vznášelo se uprosted ní co svtlo-
modrá koule. (Kiessling, Die Dámmerungserscheinungen im Jahre

1883, str. 11)

Také jinde, na rzných místech indického oceánu, jevily se roz-

manité barvy oblohy a pohled na slunce, prostému zraku bez trestu

možný, ukazoval toto tleso co kouli neb desku oste omezenou v barvách

zelené, modré i ervené. Popel sypal se na lod i na bezích Austrálie,

ve vzdálenosti 300 zemp. mil od místa výbuchu. Kiessling a s ním
mnozí jiní jsou naklonni, pisouditi neobyejné úkazy soumrakové,

jichž svdky jsme všichni v zim r. 1883—84 byli, abnormálnému
množství prachu, jímž byl vzduch zemský následkem výbuchu na ostrov
Krakatoa naplnn.

Budiž tomu jakkoli — zde šlo mi pedevším jen o to, ukázati,

jak rozhodný a pi tom jak rozmanitý vliv mže míti prachový obsah atmo-
sféry na optické úkazy, jichž bezdnými svdky stále jsme. Pozorování

na korvett Elisabeth pouuje nás, že vliv ten nejde vždy ve smru
shora naznaeném; neb v pípad práv popsaném nebyly to paprsky

modré, nýbrž naopak paprsky menší lomivosti, které u vtší míe byly

pohlceny neb jinak porušeny, tak že slunce ne jako pi vycházení, za

pomr obyejných v oranžové, nýbrž naopak v modré barv se stkvlo.

Ostatn zbývá vždy ješt druhá otázka, jak úpln istý vzduch,

smsice kyslíku a dusíku bez jakýchkoli cizích písad, psobí na paprsky

slunené. Jest pohlcování paprsk tch ve vzduchu, dávno již ovšem
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známé, le Langleyeni dopodrobna studované, jedin zmínnými cizími

písadami, nelí zárove i specilickým ps'ol)ením kyslíku a dusíku na

lia])rsky ty iiodminéno? Otázka tato a ada podol)nýc]i otázek otvírají

nám perspektivu ilo budoucnosti— na adu píslušných vdeckých prací,

po jichž ešení teprve nám bude možno vysvtliti ty záhadné zjevy,

jichž svdky jsme, ponvadž žijeme na dn oceánu vzdušného.

Bálové šaty.

_^o plátno, kol že všecko dímá
^ a mdlobou, svtlem slábne zrak,

^. že v jizb chudobné tak zima
)' a v jejím srdci práv tak,

když chtjí — ó klatý

ten úkol a chvaty! —
mí zítra ty bílé, bálové šaty.

Od rána k noci, z noci ke dnu
pro radost jiných neznat klid

a sama nemít krpj jednu

své srdce zpráhlé ovlažit!

Zrak vidí sál zlatý,

je hudbou sluch jatý . . .

tím vinny ty bílé, bálové šaty.

A nepomyslí zítra v letu

si tance dívka, plná stuh,

až bude chválit toiletu

jí pochlcbník hladkých kruh,

k ní pvabem vzatý,

co padlo slz na ty

tak lehké a bílé, bálové šaty!

Petr Jasmín.
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minulém lét, vrátivši se s otcem

svým z krátkého výletu na Moravu,

ke kterému zavdala podnt Vele-

hradská slavnost
,

pocítila jsem

pání, abych milé dojmy z cesty

své zachytila v nkolika nártcích,

a pojistila tak ped prchavostí

vlastní pamti ty krásné a zají-

mavé obrázky, které jsem si ve své

mysli odnesla z Moravy na pa-

mátku.

Když však pozdji pistoupila

jsem k tomu, abych zazuámky své

z ásti pepracovala a rozšíila pro

uveejnní, tu seznala jsem teprve obtíže toho úkolu.

Upomínky osobní úzce pojily se v mysli mé s tmi dojmy, kteréž

na mne inilo pozorování pomr a života tamního, a tžko mi bylo

nevzpomínati ve vypravování svém toho, na nikdy nebudu moci za-

pomenouti, — nevzpomínati všech tch dojemných projev lásky národa,

kterými otec mj na cest Moravou byl zahrnován. Kdybych o nich

chtla psáti plnou pravdu, snadno bych upadla v podezení, že celý

lánek mj jest diktován osobními motivy, a než bych zmiovala se

o nich s nucenou reservou, volila jsem radji pominouti jich úpln
a vymýtiti ze lánku svého vše, co týkalo se styk našich osobních a zá-

roveíi nedotýkati se žádných jmen a osobností.

Bylo to loského roku již po tetí za mého žití, že zabloudila

jsem na Moravu, a pokládala bych se za šastnu, kdyby slova má
vzbudila ve tenái aspo ást té touhy, kterou pocítila jsem po každém

pobytu v tomto drahém mi kraji vlasti naší — touhu podívati se tam opt.

Jsme na stanici v Uherském Hradišti, ve stedu moravské Slo-

vae a blízko cíle své cesty, posvátného Velehradu. V této chvíli již

tisíce poutník z rzných stran Moravy blíží se proslavené svatyni,

kdež zítra v den pátého ervence má se slaviti tisíciletá památka úmrtí

sv. Methodje. Na nádraží je živo — nkteí ze pijíždjících ptají se

po píležitostech na Velehrad, my však ve spolenosti národovc hra-

dištských ubíráme se ve stranu opanou, do Uherského Hradišt, kteréž

vzdáleno jest od nádraží pes pl hodiny cesty.

Dýchám plnými doušky svží, lahodný vzduch, tak píjemný po
úmorném dusnu ve voze železniním. Tváe ochlazuje nám chvílemi
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dech vtru, posel l)lížící se boue; na obloze s jedné strany vznášejí

se veliká, temná mrana, nedovedou však dosud zakrýti a utlumiti pa-

l)rsky slunka, a osvícená krajina tím skvlejší tvoí kontrast proti

temnému nebi.

Rozhlížím se po této krajin — jakoby s pidušenou otázkou na

rtech: — zde tedy panuje epidemie? A krajina usmívá se mojí otázce,

usmívá se ve skvlé zái slunení — . Šírá, úrodná rovina, rozestírající

se zde po bezích Moravy, dopává oku volného rozhledu. Ohlédneme-li

se k severozápadu, poutají nás malebné obrysy památného Buchlova

a vedlejší Modly, spojených to kopc blíženc, a na jihovýciiodu vy-

stupují na obzoru lelice nadechnuté obrysy vzdáleného i)ohoí. Ped
námi vže Uherského Hradišt, skupiny strom i ady topol, jinde

opt rozhled na široké eišt Moravy, lesknoucí se jako stíbro mezi

zelenými behy, dovršují pvab ladné krajiny. Na polích vlní se do-

zralé obilí — jaké to teplé a syté barvy ! Zdá se, jakoby teplo z nich

sálalo, a pece skvlé ty tóny pidušeny jsou lehkým nádechem letní

páry v ladnou a mírnou harmonii — ten celý pvabný obraz, teplý

a mírný, iní dojem mysl lehce ukolébajícího adagia.

Cestou potkáváme mladé Slováky, snad ubírající se do práce. Jsou

obleeni ve svj všední kroj ; z dálky myslel bys, že jdou v sukních,

neboC plátné jich všední nohavice jsou široké a z pedu mají uvázány

modré zástrky, peste vzorkované. Zástrky ty nosívají jen hoši

svobodní a každý hoch musí dostati zástrku od svého dvete. Pes
košili, na prsou a na ramenou bohat vyšívanou, oblékli své malebné

krátké vesty ili korduly; a jak statné si vykraují ve svých malých

kulatých kloboukách

!

Národní kroj, úpln zachovalý v obecném užívání lidu, nachází se

již jen zde v jihovýchodní konin Moravy, kdež usídlen jest kmen
slovácký. V ostatních koninách Moravy a zejména na Hané každým
rokem mizí zbytky národního kroje ped vítznými pokroky praktitj-

šího a levnjšího šatstva moderního.

Pijeli jsme do „Starého msta", nyní vsi, kdysi mstyse; zde po

úsudku djepisc stával kdysi starý Velehrad, fiada úhledných domk,
obklopených zelení ovocných strom, táhne se podél cesty. Blízkost

msta smazala s ásti ze zevnjšku jejich karakteristické zvláštnosti

vesnic slováckých. Jen málo kde uvidíš ješt mezi okny a nad okny

neb nade dvemi pestré malování, provedené rukou okrasy milovných

Slováek.

Sotva že tu nkolik roztomilých kluk s vyšívanými košilkami

vybhlo ped námi , nkolik zvdavých hlavinek ženských vykouklo

z oken a sotva že objevilo se pede dvemi více postav ženských v ma-
lebném kroji, jež ve svží zeleni zalu-ad jako kvty vlího máku odrá-

žely se ervenými šátky kolem hlavinek — mnou ovládlo podivné po-

hnutí. —
Pi pohledu na ten pestrý národní kroj bylo mi, jakobych ssála

v duši zvláštní vni — vni, která opájela mne kouzelným dojmem
a pi níž srdce mi bilo prudeji — byla mi nová, pekvapující a pece
známá a blízká, — to ten k nepopsání vábný pídech istého slovan-

ského živlu! S radostí bloudívala jsem kdysi Malou Stranou ve dnech
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svatojanských — nemohouc se nasytit pohledem na poutníky a poutnice

z daleké Slovae moravské a uherské. Avšak požitek, jejž psobí nám
harmonický celek pvabné té pestroty, spatujeme-li ji v jednotlivých

výminkách o slavnostních píležitostech, nedá se nijak porovnati s dojmem,

jaký iní na nás národní kroj, když setkáváme se s ním v život,

v obecném užívání lidu. V mst patíme na kroj národní s jakousi

neuvdomlou nedvrou, jako na utrženou bylinu neznámou, z dálky

pinesenou, již jsme sami nevidli vyrstati ze zem. S podivením za-

díváme se zde na ty poutavé ukázky umlecké krasochuti našeho lidu;

ale zcela jinak sáhne nám to do duše, když spatíme Slováku v pkných
rukávcích pachtiti se v poli, když Slovák v kroji svém pracuje na sta-

veništi, a když u cesty batolí se ve prachu silniním košilatý kluk. Je

práv tak umazaný, jako ti kluci našich vesnic, jichž toilettu matka
zapomnla dokonit; ale ta jediná ástka jeho obleku — umounná
košile — je bohatým vyšíváním eruožlutým ozdobena u krku, na ra-

menou, na rukávech. Nechceme ani viti oku; tak pekvapují nás

takové, zdánliv nepatrné zjevy —- pocítíme rázem, že jsme v jiném

svt, kde vládnou jiné zvyklosti, jiné názory, jiné pojmy o kráse

a ozdob, o tom, co jest v život potebné a co jest vedlejší. Teprve

nyní, když probírám v mysli dojmy minulé, dovedu si vysvtliti pohnutí,

které mnou ovládlo pi prvním pohledu na slovácký lid a slovácký kroj

na Morav.
Však zatím, co kochala jsem se nezvyklými tmi dojmy a co

blížili jsme se mstu samému, vážený národovec hradištský vyprávl
nám o pomrech v mst.

Uherské Hradišt, jako vtšina mst na Morav, jest ovanuto

dechem germanisace — mstské zastupitelstvo je v rukou strany nmecké.
Hlavní oporou nmectva zde jest židovstvo. Školy v mst jsou tak

zvané utrakvistické, to jest pevahou nmecké — germauisující.

Jak nepravd podobné, jak nemožn znjí tyto zprávy! Ješt
míhají se v mých pedstavách ei-vené šátky na hlavách Slováek, ješt

zdá se mi, že cítím ten pídech slovanského živlu, vanoucí ke mn
z celého okolí, ješt vdomí, že jsem ve svt ist slovanském, radostn
vzrušuje moji mysl, a nyní slyším, že zde, uprosted slováckého kraje,

zde mezi tím lidem nejistší krve slovanské — germanisace rozbila

sob stánek!

Prve než vjeli jsme do vlastního msta, shlédli jsme ješt stavbu

eského gymnasia.

Jest to budova souladných rozmr s kupolovitou stechou a ozdo-

bným prelím, — místnosti její budou pekrásné a topení má se díti

vzduchem. Uvnit jiracovalo ješt dlnictvo slovácké. Jak ta nedokonená
budova eského gymnasia zde v moravské Slováci pipomíná mimodk
nedokonené dílo našeho národního probuzení — ! Spoleným úsilím

rukou eských a moravských povstává zde nové ohnisko osvty a uv-
domní národního.

Dojeli jsme do Uherského Hradišt ped samou bouí. Zevní ráz

mst pohorských a mst ležících v rovin rznívá se asto velmi nápadn
na první pohled. Uherské Hradišt jest novým toho dokladem. Ve vý-

stavjíosti dom jeho neznamenati nikde touhu pnouti se do výše, stavení
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jc(liioi)atrová, stechy nízké — a všechno rozloženo pohodlné do široka;

je vi(lti, že místa mají dost a neteba jim hledati je v oblastech vzdu-

chových.

Sotva ukryla nás pohostinná stecha, spustil se silný déš, jehož

jednostejný šuniot perušován byl ob as rachotem hromu. J*o chvíli,

náhle, zvuky hndljy i)ivábily mne k oknu, ze kteréhož byla vyhlídka

na prostranné namésti hi-adištské. Jest obklíeno adami jednopatrových

dom, istých, úhledných, vesms stejn vysokých a na první ])ohled

sob podobných až k jednotvárnosti. V té chvíli bylo námstí prázdno,

nebo obyvatelé ped deštm se ukryli. Jen slovácké procesí, provázené

hudbou, zvolna ubíralo se námstím. Muži, odni ve dlouhé, huaté bílé

haleny, s kulatými klobouky na hlavách kráeli voln, kdežto ženy po

boku jejicii obtíženy ])yly tžkým nákladem na zádech ; vrchní sukn
pehodily si pes hlavu, aby uchránily se jn-ed deštm. Všecky ženy

byly bosý, muži z veliké ásti, obuv nesly ženy ve svých rancích. Sem
a tam nkdo ukrýval se pod deštníkem, nkteí ne«li kíže, v tu chvíli

sklonné, a vysoké tye, z nichž obrazy svatých pro déš byly saty.
Patila jsem s polinutím na dlouhé ady poutník, v dešti putu-

jících na Velehrad. Sotva že jedno procesí pešlo, následovala za ním
jiná a opt jiná; nkterá s hudbou, jiná mlky, vážn a tiše pecházela
námstím. Mnohá z i)rocesí tch picházela z daleka, až ze Slovae
uherské.

Tedy Slováci picházejí pece! Z etných rod slovanských snad

nikolio zde neuzíme v den tisícileté slavnosti sv. Cyrilla a Methodje,
jen cliudého Slováka neodstrašila ani epidemie, ani déš a boue

;
pšky

z dálných konin putuje bosou nohou ke svatyni velehradské.

Ale kdež najdou všichni ti nebozí poutníci na Velehrad imsteší?
Zmoeni dalekou cestou, kdež ohejou skehlé údy a osuší svj odv,
i snad bude jim nocovati s promoklým šatem pod šírým nebem?

Dáno mi za odpov, že veliká ást poutník ztráví tém celou

noc v kostele; jiní nocují v postranných krytých chodbách budoyy klá-

šterní. Zde pekají noc, aby za asného rána dotlaili se ke zpovdnici

a pak pijímali, naež teprve nastoupí cestu k domovu. Tentokráte však

kdož ví, dostane-li se všem písteší. Již množství procesí pibylo na
Velehrad a hádalo se, že tam bude asi 50 tisíc poutník.

Penesla jsem se myslí do jich stedu. Jaký to asi vzduch v pe-
plnném kostele, kde tisíce lidí tlaí se v promoklém šat a ženy i se

svým nákladem na zádech; nebo žádná z nich neodloží ped kostelem

svj ranec, v nmž ukrývají chléb, sýr, jakož i jiné zásoby na cestu.

Zdaž neroznemohou se ubozí ti lidé — ? A kdyby to bylo pravda,

co tak hlun rozhlašováno do svta, že epidemie ádí na Velehrad,
zdaž nemuseli by tito poutníci státi se první její obtí? Když nebezpeí
epidemie hrozilo tm nkolika stm slovanských host, kteréž by po-

hostinnost vlastenc hradištských byla opatila vším pohodlím, zdaž

nikdo si nevzpomnl, jak zhoubn by nákaza musela ádit v adácli

chudých poutník, kteí v noci se tlaí v kostele a na chodbách klá-

šterních aneb snad dokonce nocovati musí venku na mokré zemi bez

písteší? —
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Avšak kdož vzpomene si na tebe, stará se o tebe — a kdož také

obává se a strachuje tebe, tvých schzek a zbožných processí — ty

dobrý Slováe? —

Dne 5. ervence, v den sv. Cyrilla a Methodeje, vyjeli jsme z Hra-

dišt o osmé hodin ranní. Do Velehradu jest z Uherského Hradišt
dobrá hodina jízdy.

Nebe pokryto bylo šedými mrany, hrozícími deštm, jimiž jen tu

a tam prosvital kousek bílých oblák neb svtlé mode jako utšující

znamení. Po celou noc siln pršelo ; na ulicích bylo plno vody a bláta,

V mst i za mstem bylo živo. Nestaila jsem se ohlížeti a ob-

divovati; stále potkávali jsme venkovany a venkovanky ve svátením
obleku. Nemohla jsem se nasytiti pohledu na tu krásu a malebnost.

Jeli jsme smrem k severozápadu, majíce ped sebou tém ne-

ustále pknou dvojici kopc Buchlov a Modlu ; na prvním z nich hrd jest

rozložen starý hrad *) a na druhém vidíme kostelík sv. Barbory. Terrain

zvolna stoupal, silnice, vroubena ovocným stromoadím, vinula se polmi,

na kterýcli dozrávala bohatá úroda.

Každou chvíli potkávali jsme bu vozíky selské neb ady venko-

van, kráejících na Velehrad, ím více blížili jsme se Velehradu, tím

plnjší byla silnice. Z rzných stran vedlejšími cestami pibývalo lidstva,

a na silnici tlaenice tak vzrstala, že konen byl vozka nucen jeti

krokem. Sem a tam proti proudu lidstva prodírali se nkteí jednotlivci,

aneb nkterý vozík zpt jedoucí uhýbal se na postranní polní cestu.

Byli to Slováci, kteí odbyvše již svou poutní pobožnost, vraceli se

k domovu.

Silnice byla rozbahnna, bláto kolem stíkalo, avšak poutníci

kráeli statné v ped ;
jiní spchali stezkou pod stromoadím a postran-

ními pšinami, mokrou travou se brouzdajíce.

Jak se tu tísnili vedle sebe a spchali poutníci rzného vku
a vzezení ! Mladá dvata pyšnila se svým oblekem a vedle nich zbožné

staenky hlavy své klonily, stíbrovlasí starci zvolna kráeli obskakováni

malými dtmi. Nkteí muži byli obleeni v dlouhých bílých halenách,

iikteí též v širokých nohavicích plátných, ale ovšem vtšina, jak ženy

tak muži, vykraovali si v nejkrásnjším svém šatstvu. Podle vtší

neb menší skvostnosti látky a vyšívání rozeznal jsi i zde chudší od

bohatších, ale všecky ty i obleky stejného kroje — mohlo se íci —
shodovaly se jen v jedné vci, totiž v nekonené své rozmanitosti. Mezi
tisíci snad ani dva obleky nebyly stejné.

Byli tu takoka vesms jen Slováci; Hanákv nebylo vidti; sem
a tam kmitla se njaká Valaška, již poznali jsme podle velkých šátk
hedbávných, po spsobu eském pod bradou uvázaných. A když v té tla-

enici sem a tam vyskytla se postava v obyejném obleku moderním,

*) Hrad tento, vzácná památka stavitelská dob minulých, udržuje se ve
stavu zachovalém obtovnou péí majitele, hrabte Berchtolda. Pístup do
hradu a k cenným sbírkám tam chovaným jest obecenstvu v každé chvíli

volný.
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s dlouhými suknmi, neforemnými jui)kami, v tom nevkusném a polovi-

('•atém nápodobení obleku mstského, s jakým u nás na venkove se setká-

váme, odvrátilo se od ní oko s nelibostí, jako by na papíe krásné po-

psaném objevila se náhle erná kaka. Ba i ty bílé družiky, kteréž

pedcházely nkterým procesím, ve svých naškrobených sukních, s ki-

klav zelenými vnci na vlasech, mastnotou se lesknoucích, nepízniv

se odrážely od ostatnícli.

ím blíže Velehradu tím astji vyskytovaly se u cesty knže

a kapliky neb obrazy na sloupech. Žádný kolemjdoucí neminul jich

bez pozdravu. Všickni se zastavovali, tlaili se k nim a klekajíce líbali

kíže, sloupy, neb podstavce jejich. —
S mocným a stále vzrstajícím pohnutím pohlížela jsem na ten

zvláštní, vábný a k nepopsání pestrý obraz, jenž pede mnou se rozestíral.

Noní déš byl oberstvil pírodu. Veškerá zele, posetá ješt

dešovými krpjemi, dýchala svžestí, na nebi slunko a mrana zápasila

spolu nejkrásnjšími svtelnými eífekty, až posléze slunko vítzn se

l)rodravši strhanými mrany, prudkým úpalei dalo nám pocítiti moc

svých paprsk. Porosena šavnatá zele jasnji se zaleskla, smsice

lidstva náhle ozáena byla jakoby kouzelným svtlem, všecky ty pestré

barvy malebného kroje oslujícím leskem skvly se a hrály v zái slu-

není, v té zvláštní, jakoby pidušené a pece palivé a intensivní zái,

již slunko v parném lét nkdy z bouných oblak vysílá.

Nevím, zda který šttec malív dovedl by podati slabý nástin

poutavého a podivného toho obrazu. Musel by nanésti svtlo na svtlo

a barvu na barvu ; myslím však, že nikdy by se neodvážil strakatinu

barev tak pestrou uvést na plátno a smíiti je v ladnou harmonii,

kdežto zde vzhled na volnou šírou pírodu a její mírné tóny zelené

tlumil kiklavost této barevné smsice a usmioval s ní oko.

Kdo by s výše byl pohledl na ten proud lidstva, zvolna se pohy-

bující mezi polmi a zelenými stromy, byl by asi ml dojem, jakoby

nasypáno bylo mezi zelené rozervané listí kvt všech barev v nejohni-

vjších a nejrznjšícli odstínech. A tam, kde svtlo a barva oslují

naše zraky tak pekvapující silou, že malí pociuje, jak bezmocný jest

jeho šttec, jak chudá jeho paleta, zdaž tu mže pero pokoušeti se, aby

mrtvými rysy nastínilo dojem podobného obrazu?

A mezi tím co koár zvolna v ped se pohyboval, mj zrak tkal

kolem, váben pekvapující novostí všech tchto dojm.
Tomu, kdo celý svj život uvykl patiti na ty všední jednotvárné

zjevy našeho civilisovaného života západního, když náhle po nkolika-

hodinné cest železniní penesen jest do prosted tisíc lidstva, pohy-

bujících se ve svém malebném kroji národním, zdaž nemusí se mu zdáti,

jakoby kouzelným prutem dotknut, byl se octl v oarovaném kraji,

jakoby náhle v l)lízkosti své byl odkryl neznámé a netušené svty —
a pece svty jemu tak blízké ! Jak sám sob ve svém obleku moderním

pipadá podivným, a ekla bych nepravd podobným!.

Jak jsme již sestárli, jak jsme se zmnili, jak strašliv jsme vy-

stízlivli pod vlivem té civilisace západu ! Hle to, co ped sebou vidíme,

je vskutku jiný, zcela jiný svt, nelišíme se od lidu toho pouze krojem,

i kroj ducha našeho je již zcela jiný, na evropský vzorec pistižený,
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jiné názory, poteby a zásady vládnou životem jejich a naším ! A pece
ten život jejich, ten jejich svt není nám cizím ! Cítíme to podle živj-

šího tluku svého srdce. Jest v nich kus nás samých, kus naší minulosti,

našeho bývalého života, který nyní jakoby zjevením vyvstává ped
zrakem naším a mluví k nám: Hlete, podobn i u vás bj-valo a již

není! Xeclia by povaha a celý ráz zevnjší i vnitní lidu slováckého

ml své osobité typické zvláštnosti, naprosto rozdílné od povahy lidu

eského, pece cit náš tuší, jak mnoho jest nám spoleného, a jak mnoho
z toho, co nám kdysi spoleným bývalo, zachovali nyní již jen oni sami.

Jako když se lovku zakrouží lilava a tají dech silnou vní ka-

didla, tak podivnou mocí ze všech dojm, které zrak mi pinášel, stou-

pala v mou duši jakoby opojná vn; byl to týž pocit, který uchvátil

mne pi prvním vzhledu na slovácký kroj na Morav, ale nyní zvýšenou

silou, — cítila jsem, že jsme ve slovanském svt, ano v istém slovan-

ském svt. Jak jsme se mu již odcizili!

Ponoena v pozorování nejbližšího svého okolí, málo jsem se ohlí-

žela po cíli cesty naší. Kamkoli se ubíráme na místa neznámá, vždy

fantasie nás pedstihne neskroceným svým letem, sestavuje, rozvíjí a do-

pluje rozmarnou svojí tvoivostí ty pedstavy neb upomínky, které se

v mysli naší pojí ke jménm míst a krajin.

Kdož pi slov „Velehrad" nepenesl by se myslí na výšinu, ve-

lebn kralující nad okolní krajinou? Snad že dokonce uvidl v duchu

obrysy budovy, kterou dech asu vážnou pošmurností ovanul?

Když jsem poprvé shlédla Velehrad, neubránila jsem se podivnému

pekvapení a zklamání.

Vidím ped sebou pívtivou dolinku, již se tí stran obklopují

pahorky; na jedné stran jest pahorek listnatým lesem porostlý. Za
velikou luinou v údolí velmi zúženém rozkládá se malá vesnika, ve

stedu jejím vv}iíná se veliký, výstavný chrám a kolem nho jsou sku-

pena rozsáhlá stavení, budovy to bývalého cisterciáckého kláštera. Vy-
soká ze ohrazuje volné prostranství u kostela a budov klášterních.

V zeleni krajiny nápadn se odráží svtle žlutý nátr kostela a vží
jeho, na nichž se vznášejí lesknoucí se bán vysokých cibulovitých

stech. Chrám velehradský, renaissanní stavba z poátku minulého

století, byl nyní peliv obnoven. Vše je tu nové a skvlé — a zdá

se, že i ta vkolní krajinka pocítila svou slavnostní povinnost; ve

žlutých, sytých tónech, plna sluneního jasu a vábné svžesti, usmívá se

na nás nejkrásiijším úsmvem své letní, svátení tváe. Je to obrázek

vlídný, milý, pvabný — — ale až píliš veselý a jasný, ekla bych

že až píliš dýšící erstvými, nezaschljnii barvami pro ty upomínky,
které vzbuzuje v mysli velebné slovo — Velehrad! (Pokiaoviini.)
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Jak lze vyrábti drahokamy.

úryvek z chemie minerálné.

Napsal J. Jettmar.

^ru, že záliba lovka v drahokamech, s níž vedle

prvých stop lidské vzdlanosti se shledáváme, není

tak nahodilá, jak by se pi zbžném pohledu zdálo.

Práv naopak, lovk obdivuhodným pudem veden,

oblíbil si z nkolika set nerost jen nco málo ka-

men, význaných sytou barvou, ohnivým tpytem,
mocným leskem a zejména nezdolnou tvrdostí, aniž

se dal svésti nkterými nerosty, jež sice jednotlivé

tyto vlastnosti, ale ne souhrn jich, byt u znané míe
chovají. A je-li obdivuhodným tento pud lidský, které-

muž teprve po mnoha tisíciletích vdecké dostalo se

opory, tož nemenší obdiv budí pozorování, jak jedno-

duchými prostedky vykouzlila píroda tyto drahocenné

kvty mrtvého kamení. Vždy nádherný démant, tato

„hora svtla", „záe nebeská", „moe jasu", jak jej

orientálové ve kvtnatých svých jazycích zovou, není

niím jiným než rodným bratrem ueúhledného uhlí

;

drahokamy tak zvané skupiny korundové, k nimž patí
skvostný rubín se safírem, vytvoeny jsou z istého

kysliníku hlinitého, zbarveného stopami železa nebo chrómu; kyselina

kemiitá s nco málo písadami kovovými jest podstatou nejen mén
cenného kišálu, amethystu, chalcedonu, karueolu, jaspisu ajv., nýbrž

i drahocenného opálu, a všecky ostatní drahokamy shledány bu jako

jednoduché nebo nanejvýše podvojné sloueniny kyseliny kemiité a ky-

sliníku hlinitého, jež tvoí hlavní souást kry zemské.

Je-li tedy podstata a složení drahokam tak jednoduché, jaký

div, že luba, která z uhlí vyrábí líh, a z nho rozkošné voavky,
kteráž z dehtu pipravuje nejkrásnjší barvy, jaký div, že odvažuje se

i z písku a hlíny vyrábti drahokamy? Vždy, jak vidíme, jedná se pi
umlé jich výrob jenom o to, aby souástkám, které se v pírod tak

hojn nalézají a snadno luebn istý se dají pipraviti, dodal se tvar

krystallický, s nímž pak nabude umle pipravený nerost týchž vlast-

ností jako pirozený. Takovélio pak tvaru u rzných praeparat lueb-
ných snadno nabýváme, když udlivše jim volnou pohyblivost pevedením
jich ve stav tekutý nebo plynný, ponecháme jim s dostatek klidu; tu

urovnávají se drobounké jich souástky ve pravidelné tvary, je5 práv
zoveme krystally. V tekutinu nebo plyn pevedeme pak rzné látky,

když je bu rozpustíme v tekutin, kterou se podstata jich neruší, nebo

když vydáme je teplot, kterouž pevedeme je ve stav tekutý nebo

plynný.

Píroda užívá z vtšiny spsobu prvého, a jest všeobecn známo,

že tak dlouholetým úinkem vykrystallovány z vody i takové nerosty,

19
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které lovku za obyejných okolností zdají se býti vodou neporuši-

telný. Všimnme si jen na p. kišálu, který asto chová dutinky na-

plnné vodou ; zdaž nenasvduje to zejm, že z roztoku voduatého

povstal ; a pece jsme kišál dosud ve vod rozpustiti nedovedli.

Stejn by se nám vedlo, kdybychom podobným spsobem chtli

pivésti souásti drahokam ku krystallisaci. Vždy nejen že nemáme
rozpustidel, které by jich luebn nemnily, jako na p. rozpouští voda

modrou skalici beze zmny, z kteréhožto roztoku nám snadno lze vy-

krystallovati krásné její hlate, ale nemáme ani rozpustidel, jimiž by se

teba chemické jich složení mnilo ; ovšem kdyby i takových bylo, ne-

mohli bychom jich pímo ku krystallisaci užít, ale našla by se snad

leheji njaká jiná cesta nepímá. Tak na p. istý kysliník hlinitý,

jaký v korundu jest obsažen, nerozpouští se ani ve vod, aniž v jaké-

koli kyselin, vbec v žádném nám známém rozpustidle. Za to etné
jeho soli, jako na p. kamenec obyejný, síran hlinitodraselnatý, roz-

pouštjí se ve vod velmi snadno* když do jeho roztoku pidáme pavku,
srazí se nám hydrát hlinitý, i slouenina kysliuíka hlinitého s vodou,

tento hydrát rozpouští se v žíravém drasle, ale pi odpaování roztoku

neobdržíme snad krystall kysliníka hlinitého, nýbrž sloueninu jeho

s draslem. Kdybychom prve hydrát hlinitý vyžíhali, aby voda unikla,

dostaneme sice kysliník hlinitý, ale ten se zase již ani v drasle ne-

rozpouští.

Nezbývá tedy než obrátiti se ke druhému spsobu; a hle, tavení

souástek drahokam pi vysokých teplotách vskutku vedlo k cíli. Žárem
pevádjí se totiž zaasté jednotlivé ásteky ve stav tekutý, v nmž
vespolek se sbližují, ímž umožují tvoení se stejnorodé hmoty pr-
svitné. Když pak hmota zcela voln tuhne, mohou se pohyblivé ásteky
urovnati stejnomrn, ímž povstanou zase krystally ; takto lze pipraviti

krásné krystally síry, antimonu a p. v.

Touto cestou vyrobil také roku 1838 poprvé Gaudin bezbarvý

korund. Záhy ovšem shledáno, že žár našich pecí k roztavení kysliníka

hlinitého nestaí, a užito nejteplejšího plamene, jejž vbec známe, totiž

plamene t. zv. taskavého plynu, smsi to kyslíka s vodíkem, v nmž
železo se snadno mní v páry a platina taje. I kysliník hlinitý taje

v tomto žáru, a pi vychladnutí tuhne na bezbarvou, prhlednou perliku,

téže tvrdosti jako pirozený korund. Gaudin pipravil tak perliku,

velkou jako lískový oech; když ji rozbil, nalezl uvnit dutinku, vylo-

ženou drobnými krystally prvého strojeného drahokamu. Anglian Davy
užil pozdji místo taskavého plynu elektrických jisker silného sloupu

Voltová se stejn šastným výsledkem.

Nyní ovšem bylo snadno pipraviti i rzné barevné odrdy ko-

rundu. Tak navlhil Gaudin beztvai-ý kysliník hlinitý do roztoku

dvojchromanu draselnatého a uhntl z nho kuliky, jež v kleštích dal

do plamene taskavého plynu: žárem se dvojchroman rozkládá, pi
emž prchá kyslík s kysliníkem draselnatým, kdežto zbývající kysliník

chromitý udluje roztavenému korundu krásn ervenou barvu rubínovou.

Umlé safíry pipravil na témž základ, ale spsobem ponkud
jiným, Smísil stejné díly kamence a síranu draselnatého a žíhal je

v dobe ucpaném tyglíku v nejprudším žáru. Po volném vychladnutí
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kelímek roztloukl, hmotu vylou/il královskou luavkou a obdržel tak

plocho krystally, 1 mm velké a as ^^ mm silné, tvrdší než rubín pi-

rozený, ale bezbarvé, jelikož uhlí, jímž kelímek ucpán, zredukovalo

kysliníky kovové. Pi užití vtšího množství suroviny a za volnjšího

ochlazování bylo by tak možno pipravit ješt vtší krystally.

Pímým tavením daly by se pipravit ješt nkteré jiné draho-

kamy, tak spinell (z kysliníka hlinitého a horenatého) a chrysoberyll

(z kysliníka hlinitého a beryllnatchoj, ale spsobu toho neužívá se

proto, že tyto souástky ješt tíže v žáru tají, a taskavý plyn jest

o sob již velmi drahý. Nelze také vyrobiti tímto spsobem vtší kry-

stally, jelikož plamenem taskavým vždy jen skrovná ást kysliník se

roztaví. Nkteré drahokamy vbec nelze tavením pipraviti ; tak na p.
démant v žáru shoí, a granát se svou družinou žárem se rozkládá

v nerosty zcela rznorodé, jak nejnovji r. lH8.'> Loelter a Ilussak
ve Štýrském Hradci etnými pokusy dokázali.

Methody zcela jiné užil Ebelmen v Paíži poprvé r. 1847;
spojil totiž oba výkony tavení a krystallisaci v jeden. Pidávat k sou-

ástkám, z nichž se nerost skládá, látky jiné, které snadnji tají a pi
tom ony v žáru beze zmny rozpouštjíce, na konec ješt prudším

žárem povoln prchají; pi tom ovšem rozpuštné souásti pomalu se

vyluují a usazují v krystally. Takovými tavidly jsou kyselina borová

a dvojboran draselnatý, obecn zvaný borax ; oba tají a tkají žárem
porculánových pecí.

Ebelmen na p. pi výrob erveného spinellu odvážil tí gram
kysliníka hlinitého, tolikéž boraxu, polovici váhy kysliníka horenatého

a nco pes 1 decigram kysliníku chromitého ; všecky tyto látky jemn
utené smíchal na platinové misce, kterouž dal do nízké muHe porcu-

lánové. Tuto mufli vložil do hlinné nádoby, podobné onm, v nichž

vypalují se porculánové pedmty, a postavil ji do porculánové pece

v proslaveném Seversu, kdež zstala, pokud vypalování trvalo, a teprve

po vychladnutí pece byla vyata. Po vyžíhání jevila hmota naržovlý
škraloup, na jehož povrchu tpytily se malounké pravidelné trojúhel-

níky, a v jehož dutin byly lesklé, krásn ržové krystally, jichž tvar,

specifická váha, tvrdost i složení odpovídaly pirozenému spinellu.

Stejnou cestou, jen jinými smsemi vyrobil Ebelmen i spinell

modrý, erný a bezbarvý, chrysoberyll a chrysolith. Také korund snažil

se pipraviti žíháním kysliníka hlinitého a kyseliny borové, ale po vy-

žíhání jevila se hmota vždy býti drobným práškem, z nhož tato kyse-

lina žárem prcbla. Užil tudíž pi dalších pokusech tíže tavitelného

boraxu.

Když žíhal kysliník hlinitý se tynásobným množstvím boraxu

a pidal asi procento kysliníku chromitého, obdržel sklovitou hmotu,

v níž roztroušen byl velký poet malých, prhledných, krásn rubí-

nových krystall, rýpajících topas : skutených to rubín. Jich jedinou

vadou, jakož i všech ostatních Ebelmenem vyrobených drahokam
byla ta, že byly píliš drobné, než aby se daly brousiti a mohlo se

jich tak užiti ku šperkm.
Hlavní toho píinou bylo nepimené teplo v pecích. V Seversu

totiž pi vypalování pecí zvyšovali zvolna teplotu až ku bílému žáru,

19*
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naež se topení po 24—SOhodinném vypalování náhle perušilo. Odpa-

ování kyseliny borové dlo se tudíž až teprve v posledních 5— 6 ho-

dinách, pi emž žáru stále ješt pibývalo. Tím však již bylo omezeno

množství užitých surovin, což vedle pomrn rychlého ochlazení inilo

vzrst vtších krystall nemožným.

Proto velice vhod pišel Ebelmenovi návrh Bapterossv,
jenž mu nabídl své pece s nepetržitým topením, v nichž vypaloval

porculánové knoflíky. Žár tchto pecí byl sice o nco menší, než jakého

lze docíliti v obyejných pecích porculánových, ale k pokusm Ebel-
menovým zúplna postail, a nadto byly tu mutle vydány stále stejnému

horku, jež se bílému žáru blížilo.

Tak mohl nyní E b e 1 ra e n pracovati s vtším množstvím surovin,

a výsledek toho byl, že vyrobil na p. rubínové spinelly, jichž hrany

byly i mm dlouhé, zcela prhledné a jasn zelené chrysoberylly,
6 mm dlouhé, kterých již mohli klenotníci vhodn užít. A vyrobil tak

i ne o mnoho menší chrysolithy, korundy a m. j. Pozdji užíval

jako tavidla také sody nebo potaše, a pipravil phenakit a chri-

solith, ba dokonce podailo se mu vyrobiti nkteré nerosty, které

do té doby byly a dosud jsou neznámy, snad z té píiny, že v pí-

rod se vbec nenalézají. Tak pi žíhání kyseliny kemiité a kj-sli-

níku beryllia s nadbytenou vodou pipravil krystally istého kysliníka

beryllnatého, které rýpaly kišál i smaragd. Snad touto cestou dosta-

neme adu strojených nerost, které nám dosti skrovný poet draho-

kam znan rozmnoží.

Nastal údiv ve svt ueném, mnozí z laik, nco zaslechnuvše,

blouznili o uskutenní vidin z Apokalypsy, když tu jiný francouzský

uenec vystoupil s výsledky ješt skvlejšími a s methodou, jejíž ducha-

plnosti s primitivním spsobem Ebelmenovým porovnávati vbec
ani nelze. Byl to Daubrée, který již roku 1841 pipravil umlý
kišál, a ti léta pozdji topas, a teprve po nkolikaletých po-

kusech roku 1849 výsledek svých prací uveejnil. Methoda Ebelmenova

vyžadovala hotových souástí, jimž jest poteba dáti pouze vhodný

tvar; luební tudíž složení drahokam muselo upraveno býti již díve.-

Daubrée spojil chemickou pípravu souástí a fysikálnou úpravu

tvaru v pochod jeden. Bylo mu tudíž užíti látek, které navzájem na

sebe úinkujíce, vytvoí podstatu drahokamu, a pi tom souasn po-

skytují ástkám vznikajícím dosti asu, aby se urovnaly v krystally.

K tomu jest však poteba, aby bu jeden nebo ob sloueniny byly

ve stavu tekutém nebo plynném.

Tento chod myšlenek pivedl Daubréa k užití chloridv a fluo-

rid hliníkT, i kemíka, které teplotou snadno se mní ve plyny a za

pítomnosti zemin se rozkládajíce, pouštjí onm chlor nebo fluor, pi
emž se pak hliník nebo kemík povoln vyluují. Tyto prvky však

hned pi svém vzniku se oxydují kyslíkem zemin, a povstalé tak kysli-

níky, mající s dostatek asu ku svému urovnání, krystallují ve tvarecli

pirozených nerost.

Poprvé pipravil Daubrée tímto spsobem kišál. Úinkem kyse-

liny sírové na kazivec povstává plynný fluorovodík, který s kyselinou

kemiitou, a jest to písek, sklo nebo p. v., dává plynný fluorid ke-
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niiitv. Tento plyn vedl D a u b r ó e rozžhavenou trubicí porculánovou
;

plyn pichází tu ve styk se hmotou roury, která obsahuje hojné kysli-

níku hlinitého. Tu rozkládá se fluorokeniík ve íluor, sluující se

s hliníkem roury na fluoiid hlinitý, a uvolnný kemík dává kyselinu

kemiitou, která se proudem plynu zanáší ve chlndtiejší ást roury,

kdež usazuje se ve krystallech, které pi pozorné práci mohou dosíci

znané velikosti.

Ovšem nebude nikdo umle vyrábti kišál, který tvoí na p.
ve Švýcarsku celé skaliny, ale tím ukázána cesta ku výrob i jiných

drahokam. A vskutku nedlouho ])0 uvedeném práv pokusu vyrobil

Daubrée topas, sloueninu to kysliníka hlinitého s kyselinou a fluo-

riden) kemíka. V roue porculánové vytvoí se jako tvrdá, jemn
krystallinická hmota, žiháme-li v ní istý kysliník hlinitý v proudu

Huorokemíka. Žíháme-li tak místo kysliníka hlinitého kysliník ho-

renatý, dostaneme chrysolith; žíháme-li kysliníky hliníka a beryllia

s nco kysliníkem železitým nebo chromitým, pipravíme smaragd,

analogickou cestou vyrobíme i cirkon, hyacinth, ano povedla se Dau-
bréovi i výroba velmi složitých drahokam jako vesuviann, turmalinu

a granátu.

Žíháme-li místo luorokemíka v roue porculánové fluorohliník,

dostaneme zase adu drahokam, chovajících pedevúm kysliník hlinitý;

tak vedle skupiny drahokam korundových vyrobil Daubrée i složitý

spinell.

Ale pes dmyslnou tuto mcthodu a prese všecky nadje v ni

kladené, pece nevedl spsob tento dokonale k cíli, nebo krystally

byly po vtšin velmi drobné. Píina toho spoívá v tom, že aspo
jedna z užitých látek jest pevná, takže nemohou na ni páry úinkovati

ze všech stran, nýbrž pouze z oné, k níž mají pístup, a tak pesta-

ne-li bezprostední úinek plynu, nemohou také krystally více vzrstati.

Jinak tomu ovšem jest, když mohou se dv látky neustále na jednom

míst stýkati, což možno pouze tenkráte, když i druhá souást jest

l)u plynná nebo tekutá.

A vskutku také užili této methody St. ClaireDévilleaCaron
poprvé roku 1858.

Pístroj jich byl velmi jednoduchý : byl to kelímek z uhlí nebo

z kysliníka hlinitého, zasazený do jiného z hlíny a poklopený plati-

novým víkem. Do tyglíku dali nco fluoridu hlinitého a na víko
kyselinu bórovou. Vložili nyní tyglík do peci a siln ji vytopili : tu

Huorid prchal a potkav se na víku s párami kyseliny bórové, roz-

kládal se na kysliník hlinitý, který v žáru jsa stálý, usazoval se na

víku v krystallech, a snadno tkavý fluorid bórový.

Deville a Caron obdrželi tak krystally bezbarvého korundu

až na 1 cia velké, ale ploché; pipravili také rubín, safír, orientálský

smaragd, cirkon a chrysoberyll, z nichž zejména poslední vyroben ve

znan velkých krystallech, které dobe již daly se brousiti.

Jestli jsme si povšimli bedlivji ady práv jmenovaných draho-

kam, sliledali jsme, že naskrze jest hlavní jich souástí kysliník hli-

nitý. A v skutku drahokamy kemiité nedaly se tímto spsobem vy-

robiti u znanjší velikosti, a výroba jich i tu ukázala se býti možnou.
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Když totiž jmenovaní badatelé dali na víko platinové místo kyseliny

bórové kyselinu kemiitou, dostaly drobné krystally na p. staurolithu,

ale jen drobné, a to z té píiny, že tu opt úinkoval plyn na hmotu
pevnou, netkavou.

V poslední dob obírali se výrobou drahokam F r e m y a F e i e,

a to s plným zdarem.

V sezení vdecké akademie paížské dne 3. ledna 1878 pedložili

ukázky umle vyrobených drahokam, jež vzbudily úžas všech pí-
tomných, dalo se jich užíti nejen snad do hodinek, ale také vhodn
do šperk. Spsob jich práce byl následující : asi 15 kilogram kysli-

níka olovnatého a tolikéž hlinitého žíhali po 30 dn ; dostali tak ve

vyžíhané hmot dv vrstvy, vrchní sklovitou keraiitanu olovnatého

a spodní krystallinickou se druzami bezbarvého korundu. Písadou
20—30 milligram dvojchromanu draselnatého obdrželi rubín, s pí-

sadou kysliníku kobaltnatého safír. Krásných hlatí ržového rubínu

nabyli také, když v peci skláské žíhali stejné díly kysliníka hlinitého

a fluoridu bárnatého se 2—3 procenty dvojchromanu. Snad neteba
ani pipomínat, že i tyto umlé drahokamy ani tvrdostí, leskem, hut-

ností ani ím jiným se nelišily od pirozených.

Všecky tyto cesty vedou nás tudíž pln k pesvdení, že umlá
výroba drahokam jest možná i tmi prostedky, jakéž nyní známe.

Zabývali se sice dosud tmito pracemi pouze uenci, kteí mohou vy-

rábti kišál, by i výroba jeho démanty se musila vyvážiti, ale toho

nelze upíti, že by tovární výroba, pi níž možno pracovati s vtším
množstvím surovin, se stejnomrnou teplotou a p. v. a to v pecích

zvlášt k tomu zízených, dobe se vyplatila. Dosud se to nestalo, ale

kdož nezná podnikavost Anglian a Amerikán, aby jej pekvapila

zpráva, že tu neb onde poali s výrobou drahokam. Tím ovšem uve-

deno bylo by klenotnictví v cíle zcela jiné, bylo by ono spolu s módou
pln nezávislé od skrovných dar dobrotivé a pece skrblivé pírody.

Skvost drahokamový ztratí pak ovšem na své skvostnosti a tudíž i cen,
ale nikterak na trvalosti a kráse, vždy umlé rubíny a safíry záí
týmž ohnm a vzdorují všem vlivm vnjším stejn, jako pirozené.

Snad již v nemálo letech i chudina, kteráž se dosud zdobí sklovinami,

ovší hrdlo a šíji skutenými drahokamy.

Ale bylo-li nám tšiti se až dotud úspchm hádavého ducha

lidského, s lítostí zase shledáváme, že démant, jakož tvrdostí svou

odolává všem jiným pedmtm celého svta, tak složením svým odo-

lává i etným pokusm umlé jeho pípravy, irý ten uhlík, který

nemožno rozpustiti v nižádné reagencii, který nijak luebn se nemní,
leda že žárem spaluje se na kyselinu uhliitou, aby na vždy zmizel,

o jehož vlastnostech tolik nabájeno, o jehož pvodu tolik klamných
vysloveno domnnek, ten ošemetný uhlík, jehožto soukrevenec hlavn
v posledních letech ve sloueninách svých dal vznik nekonené ade
rzných, netušených prmyslových odvtví, dosud jest uencm neroz-

luštnou hádankou. Neteba snad šíiti se o tom, že bájivý a dv-
ivý stedovk, který rzným drahokamm rzné pipisoval síly a moc-
nosti, zejména démant obetkal tkanivem vlastností blahodárných a lé-

ivých, a lze tudíž ne bezdvodn míti za to, že toužebn hledaný
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„kámen mudrc" nebyl niím jiným, nebo aspo nemel jiným býti,

než drahocenným démantem. A co namáhání a potu, bohatství a ná-

kladu padlo za obét bludnó této práci alchymist v dob, kdy z taju-

plné dílny pírody tak málo bylo známo, o tom máme zprávy nesetné.

Teprve ohromný pokrok ve védách pírodních dovolil zabývati se

výrobou démantu spsobem vdeckým : pestalaC býti výroba jeho ne-

dostižným fantomem, za jaký ji protivníci ne zcela neplodné alchymie

prohlašovali. V prvých desítiletích našeho století konány opt etné
pokusy, a ješt hojnjší pronášeny návrhy, ale výsledek všeho byl ni-

cotný. Z prvu obrácen zetel k tomu, jak by obyejný uhlík mohl

býti roztaven a piveden ku krystallisaci. Tak na p. Hare ve svém

deflagratoru tavil uhel mahagonový a dostal prý zrnka kovového vzhledu.

Si 11 i man zase z tuhy obdržel kulatá zrnka, jež pouhým okem od

démantu niím se nelišila; ale když Lardner Yanuxem podrobil

je rozboru, nalezl v nich vedle uhlíku také železo, a uznal je za pouhé

strusky. Podobn démanty Cagniart de Latourovy ukázaly se

býti dle rozbor Theuardových pouhými silikáty.

Teprve roku 185.3 užil Despretz spsobu nového a to s vý-

sledkem šastným. Když totiž elektrický proud, vzbuzený tymi lánky
Daniellovými, pevádl ve sklenné nádob, z níž vzduch vyssál, od

uhlu ke platin nepetržit po celý msíc, usadila se mu na platinových

drátcích erná vrstva. Když ji pak Despretz drobnohledem asi pi
ticetinásobném zvtšení prohlížel, nalezl na koncích drátk malé osmi-

stny. A také slovutný krystallograf Delafosse nalezl bílé iré osmi-

stny vedle erných osmistn s otupenými rohy. Pi jiném pokuse

provádl Despretz elektrický proud po dva msíce, a tu sazemi, usa-

zenými na platinovém drátku, a v nich nebylo možno nalézti krystallu,

daly se brousiti také rubíny, jež jak známo pouze démantem lze rýpati.

Z tchto zdailých pokus vysvítá nadje, že výroba démant
jest možná, a nadje tato nabývá podstaty pedevším šastnými nálezy

t. zv. démantu bórového, jež uinili od sebe zcela nezávisle roku 1857
Wohler a Deville. Podailo se jim totiž beztvarý bór, který jeví

se jako ernohndý prášek, žíháním jeho v pevn ucpaném kelímku

s hliníkem, pemniti ve tverené hranoly barvy žlutavé, až i zcela

iré, které svtlo tak oste lámaly jako démant a pi tom jevily stejnou

s ním tvrdost. Tyto nepravé démanty vyrábí nyní Guyot Lupold
ve Švýcaích továrnicky do brusíren démant a drahokam, a pro-

dává karát za 6 frank, kdežto prášek tmavých démant, jichž pouze

k broušení možno užiti, stojí 27 frank.

ásten zdárný pokus Despretzv a výroba bórových démant
vzbudily v posledních desítiletích novou horeku moderní alchymie,

a byli to hlavn zase francouzští luebníci, kteí snažili se pivésti

uhlík povolným jeho vyluováním z nkteré jeho nesetných slouenin

ku krystallisaci. Ale žádný jich pokus nedostihl ani výsledku, o nmž
práv jsme se zmínili. Bezvýslednou ukázala se býti také methoda

E. Saixova, dle níž vylouiti se ml uhlík, obsažený v litin, roz-

puštním této v plynném chloru. Teprve zase v nejnovjší dob uinn
šastný pokus ve výrob démant. Shledali anglití luebníci Liveing
a Dewar, že vodík za vysokých teplot tvoí s nkterými kovy, jako
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s hoíkem sloueniny velmi stálé. Když pak uhlík za pítomnosti slou-

eniny vodíka zvolna se vyluuje, zdá se, že iní to ve tvaru démantu.

J. B. Hannay rozkládal tudíž r. 1880 nkteré plyny, chovající uhlík

a vodík, prudkým žárem za pítomnosti hoíka a tu se ony rozkládaly,

pi emž vykrystallovalo nco démant. Nejvtší obtíž spoívá ve

zhotovení nádob, které by vj'držely tak vysoký tlak. Vždj^ pi desíti

pokusech pukly devtkrát nádoby, zhotovené na spsob rour dlových,

které pi tyech palcích v prmru mly svtlost jenom pl palce

!

Kež i tu šastná myšlenka bohdá s dostatek nalezne dmyslných
hlav, které ku provedení jejímu pekonají všecky pekážky. Ovšem

jsou tu ony vtši než kde jinde; vždy k dkladnému poznání piroze-

ného vzniku démantu, jenž v tajemnou jest dosud zahalen roušku, po-

teba etných pokus s drahocennou touto látkou, a takový pokus,

jemuž padnou za ob tisíce, jen málokterý z u chemie mže pod-

niknouti. Než všecko to nieho neubírá na pevném našem pesvdení,
že i tu hádavému duchu lidskému podaí se odhaliti neproniknutelnou

až dosud roušku, že jednou seznáme obdivuhodné ty cesty, jakými do-

vede píroda z bezcenných tém látek vytvoiti drahocenné pro nás

skvosty. A pak stejn, jak nyní umíme pivésti ku krystallisaci celou

adu látek iistrojných i neústrojných u velikosti zcela libovolné, po-

daí se nám i krystallisace drahokam. By by pak i cena jich znan
klesla, bude míti z toho lovk pece užitek mnohonásobný, vždy nyní

jen tušíme dosud, ím by nám drahokamy vzácnými svými vlastnostmi

mohly býti, a pece již i optika a zejména mechanika dovedou jich

tak rozmanitými spsoby využitkovati, že i v duši odborník vzniklo

dojista nejednou již pání po etných a velkých drahokamech. — Nuž
budtež bez starosti, my moderní uové. všemohoucí alchymie vám pání

vaše vyplníme, ne-li ješt v tomto, tož bohdá ve píštím tisíciletí.

Spadl do moe.
Ze "Zápisk námoníka" od A. W. Buninga.

Z hoUandštiny pel. Dr. Pavel Dur dík.

Q V pedveer.

ednou povím vám snad, jak se starý námoník Willera van

Hallum, jemuž soudruzi íkali obyejn „Zrzoun", ujal malého
Jana Matterse a kterak bujarého toho hocha po svém sjísobu

za ádného plavíka vychovával. Ale dnes chci povídati o nem
jiném.

Otec Jana Matterse (známý pode jménem „Šilhavý", nebo
poád se dívžfi „trochu na stranu") byl nejlepším pítelem našeho

Zrzouna, ale po nm v seznamu pátel starcových stál nejvýše jistý

Van der Molcn, který s ním sloužil také jakožto námoník první tídy
na královském korábu „Válená trouba". Chci vám vypravovat, jak
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tento i)rítcl Zrzonnv v noci 31. prosince roku tolikátého a tolikátého

do moe spadl, píi ui)evování marsovky v boui.

Bylo to nékde okolo Španlska. „Troul)a" plula tehdy s nkolika

jinými koráby i)ospolu, ale pi ustaviném burácení vtru z jihozápadu

odlouily se kt)ráby od sebe a krom korál)u „de Ruijter", jenž ráno

ješt ponkud se kmital na obzoru, nevidli z „Trouby" po dva dni žád-

ného korábu více.

Jak jsem již ekl: ustaviný l)oulivý vítr z jihozápadu. as od

asu se trochu vyjasnilo, zaalo trochu váti ze severozápadu, a již my-

slili, že mají vyhráno — ó nikoli .... vítr opt se zkroutil k jiho-

západu a mela zaala znovu.

Práv vystídali stráž. Zrzoun pišel na stráž, tak zvanou „plosko-

nohou" (platvoet), trvající odpoledne ode ty hodin do osmi. Vidíte

ho, Zrzoun stojí u kormidla. Malý Jan Matters stojí na druhé stran
korniideliiiho kola, aby i)()máhal toit, kdyby toho bylo teba.

Moe zaalo se dmouti a vlniti, as od asu pihnal se strašný

liják s kroupami a prudkým vtrem, také „sklo" klesalo. Zrzoun soudil

tak dle oblieje kapitána, který z kajuty vyšel na palubu.

Éekl jsem, že Zrzoun na oblieji kapitánov poznal, jak barometr

stojí. Musíte mi dobe rozumt; kapitán byl statný chlapík, ale má-li

kdo trnáct boulivých dní za sebou . . . nabaží se toho, i kdyby byl

trplivým Jobem.

„Kam je obrácen stže, ke které stran kompasu?" tázal se

kapitán Zrzouna.

„Jižn polovýchodn," odvtil Zrzoun.

„lim," ekl kapitán, „hm," a nic více. Ped západem slunce

moe ješt více se rozbouilo.

O šesté hodin pišel ke kormidlu na stráž místo Zrzouna jeho

kamarád van der Molen, kterého zkrátka nazýval Molenaar, nebo „van

der Molen" bylo mu píliš dlouhé.

„Xu, Molenaare," ekl Zrzoun, odevzdávaje mu kormidlo, „v noci

se to teprv rozsápe; vidl jsem zapadat slunce v mlze, špinav, v roz-

liných barvách, zelen, žlut a mode, zrovna jakobys njakého chlapa

mezi oi praštil."

(Chci vypravovat svou plaveckou historku vrn a dle pravdy, což

hned povídám, abyste se. nelekali leckterého námonického výrazu, který

snad vám , uhlazeným panákm z pevniny, bude se zdáti trochu

„drsným" a „silným".)

„Nech to jen foukat," ekl van der Molen, který zdál se býti

velmi vesel. „Nech to jen foukat, máme tu plachet dost, a lod to

vydrží... Ml jsem dnes štstí, Zrzoune."

„Tak — a jaké?"

„Dva zlaté jsem dostal od prvního poruíka."

„Aj, aj! za to?"

„Ach, je to malikost, co jsem pro nho ^inil, vlastn to ani

za e nestojí, ale dal mi za to dva zlaté. Je to výborný lovk ..."

„Ovšem že výborný," ekl Zrzoun, „ale já bych ml radji skle-

nici koalky."

„To mžeš ty íci, ale se mnou je jinak."
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„Nu ano, Moleuaarku, vím to, vím dobe, že máš pár hladových

krk doma . . . nu, nu, ekl jsem to jen tak . . . nuže, s bohem ! . . .

poj, Jeníku, koukneme se, zbylo-li tam pro nás nco k jídlu."

„Yidíš, Jeníku," ekl Zrzoun, kráeje se svým chovancem ke

pedu, „tak se pemní námoník, když musí na jiné spoit : . . Vezmi
si na píklad toho Molenaara; ten u prosted bouného moe, pi tak

hnusném poasí, má radji dva studené stíl)rné zlaté než sklenici dobré

holandské koalk)', a založil bych se o chceš, že dnes veer, až se

vedle mne natáhne, bude mi houkat do uší, co s tmi penzi zane

:

Jakoubek dostane kalhoty, Petík kazajku a Josef kabát, a to bude

trvat tak dlouho, až spozoruje ... že mám oi zavené.

Noc.

Byla poslední noc starého roku. Xa „Troub" slavili píchod no-

vého roku. Barometr stál nízko a poád ješt klesal, boue se vzmáhala.

O jedenácté vál vítr s takovou silou, jako jsem dosud nikdy nevidl.

Moe burácelo, vítr pištl, koráb se zmítal, že bylo umním pejíti

z pedu do zadu a neupadnouti pi tom — asem pivalily se vlny na

palubu, která pak celá byla pod vodou.

Takto nemohli plnými plachtami plouti, nýbrž musili nechat pouze

nkolik malých vysokých plachet. Ale . . . pední marsovka ješt byla

rozvinuta; ta musila pry. Svinouti takovou plachtu v takové strašné

boui, není malikost. To je nco zcela jiného než u vás v pokoji, za

vtrného dne, jsou-li okna a dvee oteveny a parádní záclony (nebo

jak to tenounké zboží nazýváte) nadýmají se prvanem do pokoje.

Pokud je plachta pipevnna, je vše nataženo a ztuha napnuto tím

troškem vtru, jenž se opírá o plachtu. Takový trošek vtru arci xjje

a ádí, jako když se samo peklo rozertí; ale pokud je vše pemo,
není ješt zle. Jen že te musíte plachtu svinovat, musíte ji odvázat

a ta pak zaíná mlátit. Klapat ? Ne, mlátit; zmítá sebou, tlue a tíská

vped a vzad, bouchá, rána jde za ranou: vítr pere do ní a je z toho

hlomoz, jakoby v zuivé boui vypalovali rány z dl. Nyní záleží vše

na tom — a to je práv velké umní — postarati se, aby plachta co

nejmén mlátila, aby se na cáry neroztrhla a do povtí se nevznesla

jako kus prázdného pytlíku na tabák — táž obrovská plachta, která

má vtší povrch než tucet tuct vašich parádních záclon.

Pední marsovka poád ješt stála ; konen se podailo ji svinout.

Plachta mlátila velmi málo, „málo", ale pece tak, že vidli, jak ráhno

se ohýbá od toho maliidvého „mlácení" ; zkivilo se skoro, když vítr

opt do plachty udeil, neb vítr v této noci byl dsný, strašný. Ale

práce se jim povedla, svinuli plachtu; te jen s ní nahoru a tam ji

pipevnit.

Nahoru a pipevnit plachtu: to rovnž není žádné dtinství.

„Poj sem, Jeníku," obrátil se Zrzoun k malému Janu Matter-

sovi, „poj sem, mužíku! Co zde zevluješ, snad se nebojíš? Jak?He!
Poj, i)jdeš se mnou nahoru; pracovat tam sice nemáš co, ale taková

fraška v boui je velmi pouná pro takového malélio jedlíka, jakým jsi

ty. Podej mi lano, které u tebe leží . . Tak, vidíš, to si uvážeš okolo
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téla a já okolo ramena, a te i kdybys chtél /. lodi, nemžeš . . Nuže

nahoru, chlape . . drž se pevn . . drž se, slyšíš? . . máš takové mi-

zerné malé ruiky . . dej si pozor, slyšíš? . . tu opét se valí vlna, tu

opt, nyní se lo nahýbá . . . držet se dobe! . . Tak, dobe tak . . .

te výše, výtené . . jako opice o posvícení .
."

V boui nahoru — to nebyla malikost pro malého „jedlíka",

jak Zrzouii Jeníka nazval. Malýma rukama sotva že mohl obejmout

téžké hlavní i)rovazy — a od jednoho z i)iních provaz, po nichž se

leze nahoru, ke druhému byl poádn velký krok. Ba o kroku nelze

ani mluviti; spíše se plazili nahoru. V okamžicích, když lo se sklá-

nla na bezvtrnou stranu, leželi na provazišti, kdežto opt viseli ve

vzdudiu, když lo dostala pevahu ku vtrné stran, a kdyby síla vtru
nebyla je tlaila proti provazm, jist byl by se Jeník ani na okamžik

neudržel.

Ale pes to vše nebyl hoch v nebezpeí ; Zrzoun nespouštl s nho
oka. asem ucítil Jeník trhnutí na konci lana, jež ml obvázané kolem

tla, aneb ho uchopil Zrzoun ze zadu za límec košile s povzbuzujícími

slovy: „Budeš se lépe držet, malá obludo?"

Když se dostali nahoru do kosatky u stžn, ml Zrzoun obou

svých rukou potebí a pivázal proto Jana Matterse pevn ku provazišti.

Tu vzel tedy Jeník i lépe eeno, visel. Zrzoun spatoval v tom nej-

lepší metodu, aby „pivykl hoch zim." „Te pjdu na rahno a ty . .

dohlížej te sám na sebe, až budeme hotovi. Budc-li ti vítr nevhod,

musíš to íci; sbohem!"
Tu visel Jeník . . . nahoe mezi plachtami „Trouby", a zmítalo

a házelo to jím ve vzduchu . . . Rozhlížel se kolem sebe.

Bylo dosti jasno. Akoliv byl msíc sám ukryt, pronikala pece
místy jeho záe, což je\álo tu i tam svtlejší místo na obloze . . . Ale

jinak byla celá obloha zatažena ernými divými mrany, kteráž se hnala

ve vzduchu tryskem, jakoby se pronásledovala, nad jeho hlavou, nad

ním a nad korábem. Zdálo se mu, že je lo hluboko pod ním . . že je

zcela dole ve vlnách . . . vidl lidi na i)alub hluboko pod sebou,

a sám . . sám vznášel se zde nahoe, vysoko nad nimi . . . tak vysoko

jako vršek vysokých vln, k nimž ješt ped chvilkou, když dole byl,

upíral zrak, jakoby to byly hory, tak hrdé a tak mohutné. Ale te . .

te mu bylo, jakoby mohl k nim dosáhnout . . A asem pikvaila

taková ohromná vlna, taková vysoká hora . . a on slyšel a vidl, jak

vršek této vlny, zcela blízko u nho, se sykotem vzhru se nesl, až

konen v ohromné výši vlna se roztíštila, zstavujíc po sob velkou

pnitou rovinu, jejíž kotoue vítr rozhánl a na „Troubu" metal, takže

Jeník sl její ochutnával a moskou pnu cítil v oblieji. A když opét

vlna pod ním probhla a koráb s ním do výšky se nesl, zcela o
výšky, nahoru do vzduchu, tu vidl nade vším tím, jak ješt padesát

takových vln se blížilo, ješt padesát a ješt mnohem více . . jak vše

až do stžn bylo bílé pnou, jak celá ta vodní íše, jak celá píroda

byla v divokém víru . . . vše to z bázn a úcty ped velmocným vtrem,

jenž práv s dvojnásobnou silou piburácel z jihu a jihozápadu a celé

hory vod ped sebou hnal a vše ped sebou rozmetával v letícím, víícím

a pnícím reji . . Když to vše vidl a slyšel, to víení a sápání, tu
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l)ilou zmítanou vodu, ta tmavá, tkavá, píšerná oblaka, blesky a bromy,

burácení vtru — když to vše slyšel a vidl, tu zakryl si rukama oi,

nebo náš malý námoník dostával pece strach . . Lo praskala, vítr

jeel a do burácení hromu mísil se kik lidí na rahn. Kiet na sebe

musili, teba že leželi vedle sebe. Kleli též, neb nemohli se zmocniti

plachty; nco se zlomilo, kus provazu lítal semotam a cosi mrskalo

vzduchem jako bi, jako bi obra. Co to bylo? Ješt nco lítalo vtrem .

Jeník to vidl . . mohl to vidt . . všickni to vidli . . „Ježíši Kriste!"

kieli a vali všickni — lovk visel na tom provaze . . zmítal sebou

a lítal s provazem ve vzduchu. „Drž se!" \'al jeden. „Ne, pus se!"

kiel jiný. Tikráte pláclo lano s tím lovkem, ti .. krát . .

a pak . . se petrhlo. Všickni se dali do kiku: „Spadl do moe!"
Když Jeník oi zase otevel, vidl obliej Zrzouna vedle sebe.

Starý plavec ukazoval rukou a kiel dol a pak k Janu Mattersovi:

„lile, tam je . . vidíš ho . . tam na vršku vlny . . vidíš, jen kdyby
zachytil poplavek, který mu hodili — hle, nyní ho mžeš vidt, msíc
práv pronikl . . hle, zdvihá rám a natahuje se pro poplavek . . ach,

božíku, málo mu to pomže . . nemžeme spustit lodlíu . . v takovém

boulivém moi je to nemožné . . hle, kapitán stojí nahoe na palub."

Ano, kapitán stál na palub. Msíc vyšel i bylo zeteln vidti

z provazišt, co se dlo dole. Lidé byli pipraveni, aby spustili lun

;

ekali pouze na rozkaz kapitánv: spustit ili nic.

Kapitán stojí zpíma na palub a drží se stžn. Hledí ku stran,

odkud vje vítr. První dstojník stojí vedle nho — zdá se, že se ho ptá.

Spustit ili nic, tolik lidí vydat v nebezpeenství k vli jednomu?
On je velitelem, i musí vdt, co teba uinit.

Rozmýšlení trvá jen okamžik, ale pece dlouho. Zrzoun a Jan

Matters s hora s provazišt a všickni dole hledí na kapitána, který je

hled a má v oblieji výraz trapného dojmu. Je v tu chvíli, jakoby bylo

ticho, akoli hímání a burácení vtru nepestává. Všickni hledí na ka-

pitána, co ekne: „Spustit ili nic."

„Ach, jemináku!" pravil najednou Zrzoun tam nahoe i zdálo

se, jakoby plakal pi tch slovech, „hle Jeníku, kroutí hlavou, že ne,

že ne , . a má pravdu. Nemže to být, Molenaarek se utopí. Ach, ten

ubohý, ach, ten chuas — a celý veer ješt se mnou sedl a hovoil

o svém dítti, jež se narodilo chromé . . Hle opt vše upevují, lun
visí opt jako díve . . dán rozkaz, že loku nespustí . . a Molenaar se

utopí jako pes."

Když kapitán vcházel do své kajuty, bily práv jeho malé ty-
hranné hodiny dvanáct . . bily pomalu . . i znlo mu v uších : deset,

jedenáct, dvanáct . . .

Pak opt vše utichlo . . a nový rok zaal . . s j e d n í m muže m
mén na lodi.

Následující den.

Následující den bylo hezké poasí. Vybralo se a vítr dul ze se-

veru. Slunce prodralo se skrze oblaka a svítilo tak vesele, jakoby se

nic nebylo stalo v noci. Též moe ponkud se utišilo a s vydatným
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vánkem ze severu uhánla lo asi sedm mil za hodinu. Nebe a moe,

lo a plachty, vše hledlo jasné a vesele. JJylo, jakoby vše bylo ekalo,

až jeden . . až „Molenaar" se utopí.

Když o dvanácté zaznl zvonek k jídlu a Jan Matters se odebral

do kucliyn, aby pinesl i)olévku pro svou družinu, dostal pro jednoho

muže méné nežli vera.

Když nádobu s polévkou postavil uprosted lidí, kteí na palub

sedli a ekali, neíkal nikdo nic. Zrzoun ml cíiiovou lžíci v rukou.

Byla to lžíce . . Molenaarova. Ješt ped nkolika dny vyškrábal na ní

ne])ožtík sám své jméno C. J. M. Zrzoun sedl s Ižicí v ruce, jakoby

ji ml jen náliodou, a hledl „napnut ped sebe." Zdálo se, že chce

v myšlenkách lžíci strit do kapsy. Neblahá lžíce, mizerná lžíce! Ale

když pohledl vzhru a najednou znamenal, že všickni na nho hledí,

vstal a obrátil se; slzy vstoupily mu do oí a . . „aby to .
.!" vyrazil

ze sebe a odešel.

Když Jan Matters po jídle pišel dol, zastal Zrzouna polosedí-

cího a pólo se opírajícího o dlo ; ruku ml pod hlavou a hledl nepo-

hnut ven na moe, kde Splýcbala vlnka za vlnkou a voda stíkala

vzhru, lesknouc se na slunci v duhových l)arvácli, tak hrav a hezky,

jakoby pedešlou noc žádné neštstí se bylo nestalo.

Zrzoun neliledl na vodu, nehledl na ne])e, nehledl snad nikam

leda kams daleko, v tu stranu, kde vera . . Jeník tiše k nmu pistoupil

a položil svou malou ruku na velkou ruku Zrzounovu.

„Jdi odtud, Jeníku, jdi, není mi dobe!" ekl Zrzoun jemn;
hlas jeho znl nyní zcela jinak než ped jídlem, když ekl: „aby to .

.!"

Ten den mnoho ješt mluvili o Molenaarovi. Byli tu nkteí, kteí

tvrdili, že vera celý den zejm bylo na nm vidti pedtuchu njakého

neštstí; vidli prý ho po jídle sedti se „sklenným poltré" jeho ženy

a tu prý smutn jaksi hledl, a veer ho zastihli, an pi lodní lamp
dole v mezilubí oi upíral na kousek papíru, na nmž „chromý" chla-

peek byl vymalován, a když spatil, že ho pozorují, rychle prý vše

schoval pod modrou svoji košili, avšak „dobe to vidli."

O páté hodin odpolední nastal obrat v této vci: nkdo totiž

vyslovil míiiní, že ješt není tak jisté, že by van der Molen byl utonul,

nebo: 1. vidli, že se chopil ochranného poplavku; 2. ješt ráno vidli

„de Ruijtera" a ten musil být nedaleko; 3. v posledním ase vidli

asi 20 koráb, které zrovna jako „Válená trouba" byly stiženy jiho-

západním vtrem; 4. vyjasnilo se hned po oné události; 5., 6., 7.,

atd. atd. Summa summarum, že mohou Molenaara ješt jednou živého

na „Troub" spatiti. Kdo první pronesl tu domnnku, nikdo nemohl

íci. Nkteí strkali to na správce kapitánova, jiní na kajutnílio kuchae,
a jeden z obou to asi byl opravdu, neb tito dva zízenci vdí odjakživa

první na lodi nejerstvjší noviny.

Bylo dále ku podivu, jak mnoho námoník— vesms náležejících

k mužstvu „Válené trouby" — vypravovalo, že také jednou nkolik
dní v moi bloudili, aniž by byli utonuli, kdežto nejvtší ást téhož

mužstva mli známé, kteí padše do moe utonuli.

Jan Matters se divil, že Zrzoun o této vci se nevyjádil, že ne-

vdl ani jeden pípad, kdeby se nco takového bylo stalo. Naopak, Zrzoun
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nechtl o tom ani slyšet, že prý jsou to všecko „tesky plesky z ku-

chyn," a když nkdo se dal s ním o tom do ei, prosil ho, „aby si

to nechal pro sebe."

Dva dni udržovala se tato domnnka a bylo horliv o ní rozprá-

vno, ale když druhý den veer msíc spanile svítil na plachty, mile se

dmoucí píznivým vtrem, a lo 10 mil za hodinu uhánla, pinesl

nadsklepní svou harmoniku, na niž výten hrál. Sedli po hromadách

v pedu na palub, zpívali „Julie, o Julie! — toulal jsem se po svt"
atd. atd. atd a . . Molenaar byl zapomenut.

Pozdji.

Když „Válená trouba" s ostatními koráby dorazila do západní

Indie, poslal Zrzoun dopis paní J. Yan der Molen, „bydlící v Modré ulice

v Nieu^Yediep" — ubohá (ekl Zrzoun) zstala sedt s tymi dtmi,

z nichž jedno, malý Kubíek, „narodilo se chromé." Jan Matters to

psaní psal, neb tenkráte byl již „hbitjší v pée'' než Zrzoun. Spolu

všecko na papír postavili, ale Zrzoun nechtl, aby Jeník psaní zavel.

Sám to chtl uiniti, a pak psaní odevzdati seržantu, který obstarává

poštu. Pro to chtl, pochopil Jan Matters teprv asi rok pozdji, když

Zrzoun již byl v Pánu a van der Molen to psaní Mattersovi dal peíst.

„Hle", ekl tehda van der Molen, „tohle jist Zrzoun pozdji

dole pimaloval, neb stojí to níže než jeho podpis."

Ano, stálo tam neobyejn velkými písmeny: „Tyto peníze hýly

v Molenaarov pormoné."'

„A to nebylo pravda," ekl van der Molen; „neb když jsem

v noci spadl do moe, ml jsem jako vždy své peníze a všecky podo-

bizny a všecko ostatní pod šaty v pytlíku, kterýž jsem si udlal z kusu

starého koženého povlaku s mé podušky."

Tu práv pozoruji, kterak jsem ekl, že Molenaar opt se octl

mezi živými — což je nejpatrnjším dkazem, že se neutopil. Ml sice

Zrzoun pravdu, nazvav domnnku, že by van der Molen mohl být za-

chránn, „kuchyskými tesky plesky." Tak tomu bývá devt set deva-

desát devtkrát z tisíce pípad. Ale van der Molen byl jeden z tisíce.

Když „Válená trouba" na zpátení cest se blížila k Amsterdamu,

pinesl pilot psaní z ministerstva námonictví, že došla zpráva nizozem-

ského kousula z Kalkutty v ten smysl, že „s anglickým korábem Golden

Mary pivezen byl do Kalkutty námoník Cornelis Jan van der Molen,

naleževší k mužstvu královské fregaty ,Válené trouby', kterýž byl vy-

tažen z moe a zachránn na eeném korábu."

Bylo pl dvanácté, doba, kdy se vydává po sklenice koalky,

když správce kapitánv s touto novinou pišel z kajuty. Zrzoun, jenž

práv skleniku k ústm zdvihal, zstal na okamžik jako zkamenlý.

„Vyzunkni to!" ekl lodník, jenž koalku rozdával a s rozdáváním

chtl být rychle hotov.

„Kriste pane!" vzkikl Zrzoun a vyšplýchl koalku po palub.

Bžel pak co nohy staily dol, zaklel, stáhl kaprálovi epici pes uši

a neupokojil se až teprve po jídle, když musil na stráž ke kormidlu. —
Když po nkolika dnech Zrzoun a Jan Matters do Modré uliky
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pišli, našli paní van der ]\Iolcn ve velkém rozechvní. Plakala a smála

se, smála se a ])Iakala najednou a mínila sama, „že je poád jeíte jako
pomatena." Ped pcti dny dostala od svého muže psaní z Kalkutty.

Ukázala psaní a chtla je dát Zrzounovi peíst.
„Nemáš-li nic proti tomu," ekl jí Zi-zouji, „bude to Jeník íst.

Nevidím již dobe a v brejlích vypadám po krejcovsku."

Jeník dal se tedy do tení. Bylo to velké psaní, akoli v ném
mnoho nestálo, neb ádky nepravidelné po papíru se rozbíhaly.

V Kalkutté tolikátého.

Velmi milovaná a drahá ženo Dorotko!

Co toto píšu, tesou se mi ruce (to bylo patrn vidt na písmu)
tesou se mi ruce, neb si myslím, že mne pokládáte za mrtvého, ale

s pomocí l)oží není tomu tak, myslil jsem na tebe, milá Dorotko, a na
malého Kubíka, jenž je chromý, a v tom jsem spadl do moe. Tisíc

sáh hluboko pod vodu jsem upadl a jak jsem se dostal nahoru a tu

chopil ochranný poplavek, natáhl jsem rameno a kiel jsem („To jsme
vidli, Jeníku," ekl Zrzoun, „to jsme vidli, jak natáhl rameno") . .

a když jsem tak s vlnami do výše se nesl, mohl jsem ješt koráb vidt,

a opt jsem kiel, . . ale, milá Dorotko, loku nespouštli a kiel
jsem co jsem mohl, ale vítr byl tak silný, že jsem nic neslyšel, a tu

jsem kiel ješt. více a ze zoufalství kousl jsem se do pravé ruky,

kdež ješt mžeš znamenat jizvu, a tu jsem zemdlel, jakoby mi bylo

špatn od žaludku, a tu jsem vidl koráb ješt jednou a pak ješt mno-
hokrát a pak byl již tuze daleko a tu mi bylo zle a kolem samá voda
a ta šla prese mne a tu jsem si vzpomnl na Kubíka a na tebe, má
milá Dorotko, a na ostatní a tu se mi dlaly mžitky jied oima a tu

jsem vás vidl všecky okolo sebe ve vzduchu a malý Kubíek sedl na
tvém ramenu a bylo jich mnoho, jak to je u vás a zdálo se mi, že to

trvalo asi pt dní, než se opt rozednilo a tu jsem ležel v loce a když
jsem k sob pišel, byl jsem na anglickém korábu. Tak se to všecko

stalo, milá Dorotko, a te bych chtl sedt asi plhodinky v Modré
ulice, abych t mohl vidt s ostatními, co dláš a jak se máš. Jsme
zde v Kalkutt, to je pro Angliany totéž jako Batavie pro nás, a jeden

pán, který je zde tolik jako konsul, posílá mne do Batavie, jsem u konce,

papír je popsaný a až se vrátím, budu mít pro Kubíka opici; a milá

Dorotko, psal bych ti více, ale papír je popsaný, mj se dobe, milá

.Dorotko, pozdravuje t srden tvj muž Cornelis Jan van der Molen
a piš do Batavie.

„Je konec?" ptal se Zrzoun, který lhostejn se díval oknem.
„Ano", ekl Jan Matters, „je konec.''

„Hm, tak. Poj sem. Kubíku, tak — poj, posadím si t na
kolena, mužíku, he? Ano? tak, tak hezky . . . Jeníku, hle si svého,

po tom ti nic není. Nu, Kubíku, „ta-ta" se te brzo vrátí, he?"

„To ekl také „ta-ta", když odcházel," pravil Kubíek svým
slabým hláskem ; on aspo o návratu otce svého nikdy nepochyboval.

A za njaký as „ta-ta" se skuten vrátil a „ve vlastní osob"
sedl a hovoil se Zrzounem.
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:

Dorotka pinesla koalky za dvanáct krejcar, zavdali si a Jan
Matters, jenž poád ješt rád tverail, dal ochutnat koalku také „Kal-

kuttské opici", kterou Moleuaar s sebou pivezl — opice zaala sebou

vrtt a mrkat oima a hledla tak vesele, jako lidé, sedící ten veer
v tom malém pokojíku. Radost tchto lidiek bj-la však vyššího rázu

než radost té opice. —

Civilisace.

ak smaragd v perel dímající ln,
snirs v oceánu tichém, ostrove,

. pln snivé dumy, paprsk a vn
a bájných kvt barvy nachové.

Mohutných strom i"zuorodé tvary

se v klenbu pletly, z které padal chlad

a milý stín v tropické slunce žáry,

a s moem v závod hímal vodopád.

Pod banány a cedry v palem stín
žil lovk, divoch, rzné zve druh,

a život plynul božsky mu a lín,

jak vný, niím nerušený kruh.

Pil sílu, pírodo, z tvých bujných íiader,

cist jako kvty tvojich lotos,

syt živnou ambrosií sladkých jader

a tuným mlékem velkých kokos.

Pod horami, kde vný sníh se lesknul,

tam nly jeho chatek kužely,

smál papoušek se, divý holub stesknul

a vely v starém kmenu bzuely.

A veer sbíhala se opic stáda

kol chatek v divém tanci veštíce,

kde msíc velký na šupiny hada,

jenž v sítí spal, tkal jisker tisíce.

A buvol a ghazel štíhlýcli davy
zem tepaly, až vzduch se kolem chvl,
kdy z domorodce luku, jenž v ke tmavý
se mangy skryl, šíp zrádný zasvištl.

O hry, kdy nový msíc kvtem puel,
ó tance ernookých bajader,

ó vážné rady kmet, snm kdy hluel
ve tísni oštp a pestrých per!
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Zde liylo štstí. Pakli spor hád
pec jazykem tu.švililo dvojklaiiým,

zas l)r/y míru ustoupilo vládé,

a z dýmky míru se nes modrý dým.

Zde bylo štéstí. Pod banán listy

se usmívala erná Venuše

a radosti svit pirozený, istý

si)l jako šáva z malin do duše.

Zde bylo štstí. Jak ty stromy kolem

rest lidský rod a v pokoji zde has,

vlád svobodn tu hvozdem a tam polem,

zval svým plod strom, zv a pole klas.

A moe a juž rozvlnné bouí,

a v míru spící v pásu sterých duh,

v sny plo jim a z chat ve modrém koui

se nad vším s blahem vznášel Velký duch.

Po boui vzešlo zamlžené jitro,

kol obzor pochmurný byl mrak pln,

briliant deštm plálo strom nitro

a v hukot vtru dunl hukot vln.

Ty nevíš, co jsi udlalo, moe,

co v plášti boue pineslo jsi sem,

co útrap vzejde jitrem tím, co hoe,

ty nevíš, co jsi neslo v klínu svém!

Žes nevztýilo pohyblivé vže
svých peejí a vichr dsnou spež

žes nepustilo v prostor bez otže

a v záptí jim hromné klíny též

!

Ó nešastný syn nešastného rodu,

jenž vyšel k moi v tento kletý den

a vidl ve vln houpati se brodu

vc podivnou — i stanul udiven.

Vln ve píboji sud se houpal malý

ve pohe vtru stále behu blíž,

a za ním druhý, tetí mih se v dáli

a brzy sudy beh byl pokryt již.

Houk ernoch v les na ostatní své druhy

a brzy juž se hemžil celý beh. —
Co Velký duch posýlá v naše luhy?

A na sudy juž hrnuli se v spch.
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Dív uklánli ku dužinám hlavy

a slouchali, zda nezní cosi v nich,

pak vyrazily zátku— kýs mok tmavý

se valil z nitra v lesklých peejích.

I ochutnali, znamením druh druhu,

že lahodné to, dává odpov
a kolem sudu usedli juž v kruhu

a plným douškem pili. Pestrá zmt

Tu muž bojovných, žen, dívek, dtí

;

a brzy druhý soudek naat byl,

a zali smát se, hovoit a pti.

ím Yelký duch to dnes je obmyslil!

Tak sladké to a nahoklé zas chuti,

jak hru to jímá divou rozkoší

!

Krev hárá tlem v divém zaplanutí

;

i pili dál jak praví divoši.

O jak to heje, ó kterak to pálí!

A sudy nestaily vru jim,

však sotva jeden dopit, druhý z dáli

jak bohy slán spl k behm písitým.

A chytali je — juž se rvali o n,
na behu moe národ celý dlel,

a v chvatu, kiku, jásotu a shone

se celý národ houfn opíjel.

A divý zážeh už jim vstoupal v mozky,

vždy nový sud se vyhoup nad peej

a v evu, zpvu mezi sudy trosky

se rozpoutali v kanibalský rej.

A tanili tak slunce do zái)adu

ve vesku, smíchu, mnohý k zemi kles

a jiní v hádku dali se a vádu —
a moe bilo div v skalný tes.

A zpiti v objetí žen muži klesli

bez hnutí, vlády — Msíc v mraku vzplál

a brázdil vodu stíbrnými vesly

—

v tom na obzoru velký koráb stál.

Hvizd táhlý se nes moe peejemi,

lo pistála, z ní bílých muž sbor

vystoupil tiše — ostrov dímal nmý;
pro nezašla jsi, luno, za obzor?
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O probuzení hrozné! V polosnní

jen tžké cítí nejdív nárazy,

pak slyší cos jak vlny kol se péní,

jich mozky táhnou divné obrazy.

Pak procitnou a hlavu vedle hlavy

zde leží kdesi, žalu])lná sms,
a pohyb týž je stálý, kolotavý

a nevdí, pro schvátil všecky ds.

Nad nimi kroky, cizícli hlas zvuky.

Kde jsou? — tu strop a tam jak podlaha,

kol boku, šije etz slyš hluky!

O procitnutí clivíle neblahá!

A onen pohyb zoufalý a dsný,
te výš, te dol, jako v závrati;

lip znovu opt ponoit se ve sny,

až divný pocit se zas vytratí;

Až vychladne skrá pod horeným palem,

až pozdraví je známý strom šum
a pták povyk, chládek, vn palem,

až pozdraví je žen a dti tlum.

Však marno, onen povyk neustává,

ten vztýit se chce a zas padá zpt,

o nízký strop naráží jeho hlava

a kletbu darmo šeptá jeho ret.

Ten ruku vztahuje, však bda, na ní

hle, visí etz, nemže jí hnout,

cos jako krev se ine jemu v skráni

a u nohy, slyš, inkot zvoní pout.

A pohyb onen dsný neustává —
hle, tam jak z oken slabá kmitá zá,

chce doplížit se tam, le biem mává
nad nimi s šklebem v tvái otroká.

A na boky a prsa, šij a plece

dští rány dtek; starý náelník

se k oknu v lijavci jich dovlík pece
a vidl— bda— v krátký pouze mžik :

Jak nesmrný se oceán kol valí

a nocí nad ním plane jižní kiž.

Nad rány dtek co jej v hrudi pálí?

tam oceán — a kolem tsná míž.
20*
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A jeho rod se vzbouzel pod palubí,

ziiél vzlykot žen a dtí hoký plá,

v své kruhy muži zatínali zuby;

v to svištl otrokáe karabá.

A shora smích znl, hluk a cinkot íší

a dole plá a úpní a kvil.

Kde Velký duch je, který vše to slyší!

Ó strašná lodi, jaký je tvj cíl!

Ach, ostrove, pln paprsk a vn,
juž s bobem ! neuzí t nikdy již.

Ó šastni, moská pohbí-li vás tn
a nad vámi-li vzplane jižní kíž

!

O šastni, jest-li v moi vaše kosti

se zastkví koraly a perletí,

než ubožáci naší vzdlanosti

být zoufalou a dsnou obtí!

Však marné je i toto zbožné pání.

ím bohu netknutost je lidských práv?

Kdo chytejší jsa pádnou vládneš dlaní,

bij vše a bo! — Lo vjela ve pístav!

Jaroslav Vrchlický,

Z knihy „Živá slova" od Sofie Podlipské.

Na Acheront.

lve bludné duše oekávaly na behu Acheronta pívozníka, aby
je pevezl na onen svt.

Chvly se úzkostí ve tmách vnosti.

„Co nás asi oekává tam v onom svt?" jedna druhé se

tázaly.

„Na mne tam eká odveta mých zlých skutk na zemi,"

jedna pravila. „Což ty, soudruhu na této teskné pouti, ty mžeš tšiti

se. Na tebe as ekají všecky rozkoše a požitky tisíckrát zvtšené toho

svta, který opouštíme. Ah, tys byl pec jen chytrák, že jsi se obtoval

stále za jiné. Nyní eká na tebe odmna vná a tak velká, žebycli

aspo chtl vdti, v em záleží."

Pi tchto slovech ta duše sténala a plakala. Byl to zaátek jejího

vného trestu.

Její soudruh díval se mlky do mlhy ped sebou.
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Zahlédl v ní Charoniiv lun, který vynoil se /e tmy a blíže, blíže

plul, až u behu mléky pistál, aniž bylo slyšeti zašplouchání.

Zamraený kmet vybízel kynutím ruky ob duše, aby do lunu
pisedly.

Mrazilo je více a táž duše jala se znova žalovati.

ím dále lun plul a do mlhy se noil, tím vetší úzkost svírala

onu duši.

Doléhala otázkami tak dlouho na mlenlivého pevozníka, až se

odhodlal mlení ijctrlmouti.

Cliaron pravil : „Vezte tedy oba, co na vás eká. Ten, kdo pro-

marnil život svj ve skutcích zlých, zapomene, až z Lethe se napije, na

vše dobré a milé svého minulého žití. Avšak upomínka na vše, co

jej mrzelo, trápilo, zarmoutilo, dsilo, bude žíti s ním ve svt stín

a bude stínem stínu jeho."

„Nic více?" duše zlého lovka ekla a zai)lesala. „Bozi jsou

pece jen milosrdni. Nuže, plujme ku pedu. Ale zjev nám, pívozníe
ješt, jak velká jest odmna dobrých po smrti?"

„Jest podobna odvet zlých. Pi napití z Lcthe dobrá duše zapo-

mene všech trud, všeho trápení, zármutku a nesnází. Ale upomínky
na vše dobré, krásné, na každou milou jasnou chvíli žití pozemského

oživnou v její srdci arovn. Ty upomínky utkají kolem ní aureolu,

jež ji stále doprovázeti bude. Pi tom však nebudou míti nic bolného

tím, že utuchly. Naopak, budou tak živé, jakoby v nich ten stín býva-

lého lovka posud jednal a cítil. A ješt více. Cokoli tomu lovku
za žití radost kalilo a ji seslabovalo, toho více nebude. Pomíjejícnost

radosti, jež každou na svt co stín její doprovází, nebude jim více

hroziti."

„Nic více nedostane se cnostnému za odmnu?" duše zlého divila

se, „Nebude tedy neslýchaných rozkoší a nevýslovných radovánek?"

Ale dobrá duše vztáhla náru a jásala vstíc onomu behu, jehož

obrys už vidly.

Pak ztratily se ob duše mezi stíny tam, kam nelze je sledovati,

dokud vazby tohoto žití nás tu drží.

Vlastni pda.

Byl jednou chudý poddaný, který byl zadumán, tžce pracoval,

nieho tím nedobyl a málo radostí ve svém živobytí napoítal práv
jako mnohý jeho soudruli. Jen že on nežil tup ode dne ke dni, nýbrž

myslíval na to, na jiné a že mu ty myšlenky byly na obtíž. Neb poád
nkam chtly, draly se neodbytn k njakým zmnám pomr a lákaly

jej, aby ten svt zjinail a zlepšil.

Pec vdl, že to jsou sny a nic více; to vše že není možné, že

nic se nedá, nemže zmniti. Zatím toil se život jeho ve všedním

kole a jeho tíže asem a stáím pibývalo.

Jen už ne myslit!
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Marné namáhání. Nicmén nepestal mysliti a sice njm na to,

jakby pišel aspo ke kousku vlastní pdy. Ten kousek pdy nešel mu
více z hlavy. Pronásledoval jej dnem a nocí a vzbouzel hejno dsných

myšlének jiných.

Bylo to jako nemoc a lákalo jej tajemným šepotem až na práh

zloinu. Nkdy hrozil se až sebe a naíkával pro sebe: „Bože, slituj

se nade mnou! Co ze mne bude? Což nepatí zem nám všem a je

opravdu zloinem, že chci míti kousek vlastní pdy?"
Jednou pišel z práce dom zpocen a unaven. Ale jeho myšlenka

kroužila mu v hlav letem netopýím.

Divil se, že na krbu ohe nepraská a že nepichází žena jako

jindy vzít od nho lopaty.^

Vešel do svtniky. Žena ležela tam mrtva.

Tu bol odplavil rázem jeho stálou myšlenku. Plakal a naíkal, že

ho bylo slyšeti po celé vsi. Ale co naplat. Pochoval svou nebožku.

Spustil ji do zem a nasj^pal na ni hející pokrývku úrodné zem.
Pak musel do práce. Veer pišel nebožku navštivit. Posadil se

na hrob a vykikl.

„Zde ta pda je pece moje. Tak mám te ten kousek, kteréha

jsem si žádal míti, by byl sebe menší, jak jsem íkával."

„Ale za jakou cenu dostalo se mi jí." Plakal zas nahlas.

Sedával na tom kousku vlastní pdy, kdy jen mohl.

Myšlenky neznepokojovaly, nedsily jej více. Proudily voln za

jeho vráskovitým elem.

Nyní myslíval a pemítal jen o tom, za bý^á majetek vykoupen,

za jakou cenu udržován a jak po nm každý lovk touží.

Opeení muennici.

Byl požár ve dvorci. Lidé zachránili se na štstí, i dobytek byl

odvázán a odveden, konen vynesli se i cenné vci z píbytku.

Pak stáli obyvatelé dvorce opodál a dívali se s tžkým srdcem,

jak plameny jim sežíraly domov. Dobytek ped tím znepokojený pásl

se nyní klidn.

Psi však obíhali a vyli a nebyli k utišení. A hle, tu chytil také

holubník uprosted dvora.

Holubi vyletli jako blav pestrý nn-ak. Avšak neletli daleko.

Vrátili se zase, kroužili kolem plamen, zdálo se, jakoby s nimi clitli

bojovati.

Nedbali, že plameny jim žehly kídla, že je oslepovaly. Naopak
kroužili tsnji a tsnji kolem sídla své lásky, kolem domova svého.

Pak vletli pímo do plamen. Zmizeli a my jsme se na to všickni

dívali.
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Z jara.

^l\á. i-žika jo jiliia pupoii,

^X'i{" i)oj(r, vnuko zlatil, podívej se na ni,

jak ze slunných se sniéjc plamen!'*

V Tak staenka dí, o dla trouc si dlaní —
^ — je chladno jc.šté, a zas na vnuku:
„poj!" volá, sinava jako nebe ranní.

„Již netruchli," ji héío za ruku,
„vždy píroda se hudí z odumení,
ruch ve vzducliu a zpv i v potku.

Zas doufej, díté! V kvetu bílém mženi

tam pod jabloní chví se jistota,

že milý tvj se vrátí do jeseni.

Jak jtták se vrací, který klokotá,

a staeno — mn nová síla v údy,

tak pijde on, máj tvého života."

„„Snad,"" dí ret dívky, horené jsa rudý

a zrak jí tone hokou záplavou,

„„snad vrátí se, však zatím z šedé hrudy

mn cypiš bude šumt nad hlavou.""

Irma Geisslova.

Kus zajímavého vodního stavitelství.

Napsal Bedich Katzer,

(Dokonení.)

;Í.^' nohem mírnjší povahou honosí se znamenitý moský stavitel

rybí Antennarius marmoratus, jemuž také moská
ropucha íkají. Má podivné smáklou, jaksi všude lalonatou

podobu s vysokou jdoutví hbetní, s hrudní a bišní ploutví na

prodloužených násadkách a s hlavou témé rohatou. Télo jest

hnédé a erné kropenaté tak, že barvou a vzhledem tuze se

neliší od chaluh, v nichž ryba nejradéji se zdržuje. Ve zbar-

vení tom záleží pro ni znamenitý prostedek ochranný. Stavivo k hnízdu

poskytují ryb hojnou mórou chaluhy l>obulonosné (Sargassum bacciferum)

od toho tak i)OJmenované, že v úhlu mezi lodyhou a listnatými vtvi-

kami nesou jako bobule méchýky vzdušné, jež rostlinu ve vod vzplý-
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vající udržují. Nejprve shání Antennarius chumá výhonkv a útržk,
které pak poíná podivným zpsobem splétati a spádati tím, že nové

svazeky do huby bere a skrze starý chumá provlee. Tím zbuduje

jakési hrubé lešení, jež úpravnjší podoby nabývá, až když ryba tuze

volné ásti poíná slepovati slizovitým výpotkem. Do hnízda naklade

samika jikry, jež novými chumáky chaluh ponkud se ukryjí, naež
samec opiové tsn celé hnízdo a opede je kolkolem a se všech stran

Ropucha moská (Antennarius).

nitmi jako hedvábí lesklými oné slizovité hmoty, která nejspíš jako

u skoljušky ze žláz v moovodech se vyluuje. Vzdušné mchýky chaluh

udržují hnízdo nad vodou, kde nkdy poíná rsti a divoeti, když cha-

luhy nové výhonky vysýlají. V pletivu jeho usídlí se také asto všelijací

drobní živoichové moští, již pokládají je za plovoucí zahradu. Anten-

narius sám hnízdo také vrn provází, až vylíhlá mláata, výhonkm
chaluhy k nerozeznání podobná, poroztáhnuvše trochu pletivo, uvnit
volnji se pohybují a konen unikají.
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Také jedna velmi hojná rybika americká, jakási slunka (Eupo-
motis), která ve vzorné snášelivosti se sourozenci a ve stále veselé ná-

lad vede radostný, ])ootický život poblíže stinných a kvtnatých beh
Klidných i-ek, chystá pro své potomstvo hnízdeko. Sameek se samikou

Slunky (Eupomotis).

vyhledají píhodné písité místo, z nhož v pomrn znaném okruhu
odklízejí všechny koeny, stonky a stvoly rostlin vodních, i listy a útržky

ke dnu spadlé. Uchystání takové mýtiny stojí drobné rybky mnoho
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práce a vynaložení znaného rtmyslu. Vtší kusy trhají a tahají hubou,

menší odmršují ranami ohonu, anebo zavíí vodou, že všechny po okolí

se rozlétnou. Když konen písité dno jest obnaženo, vydlabou v nm
kruhovitou jamku odklízením vtších kaménk pysky a odhrnováním

písku obratnými pohyby tla. Do jamky té naklade samika jikry, jež

po zúro(hiéní oba manželé stídavé hlídají. Takových hnizd bývá nkdy
mnoho podél behu v nevelikých vzdálenostech za sebou a každé vypadá

jako uschované v kvtnatém loubí, protože rostliny kolem mýtin pone-

chané své listnaté hlavy nahoe zase sbližují a jmenovit zamyšlené

lekníny rozložitými listy a velikými kvty klenbu tch píbytk lásky

znamenit vykrašlují. Bydlení v koloniích má pro rybky tu výhodu, že

na nepítele mohou se spolen vrhnouti a s hanbou jej zahnati. —
Také bližší a vzdálenjší píbuzné americké slunky jsou stavitelkami

více nebo mén povedených hnizd.

Konen obracíme se k znamenitému staviteli vodnímu, v akváriích

místo zdlouhavých zlatých kapík ím dále oblíbenjší pekrásné rybice:

lezounu velkoploutvému (Macropodius). Asi 5 ctm. dlouhý

sameek, od nhož menší samice matnými barvami a tsnjšími tvary

na první i)ohlcd se liší, vyznauje se velikýnni ploutvemi a záivým za-

barvením tla. Jmenovit ploutev ocasní jest ohromná, plmsíkovit
vykrojená; hbetní a itní ploutev jsou do zadu protaženy a pod hlavou

sedící ploutve bišní jsou protaženy v dlouhý žlutý paprsek. Ploutve

jsou barvy zelenav hndé, velmi souladn blankytn a žlut vroubené.

Celá rybika jest tpytn zelená, na zádech temnjší, na biše žlutá až

hndavá a na pi bok svtle žlut, eiTen a mode pruhovaná. Po-

hj-by její jsou z nejúhlednjších, jež možno si pedstaviti, pi emž
zvlášt skvle vypadají dlouhé ploutve, které jako plachty ped vtrem
na ryb se nai)ínají, nebo voln ve vod hrají. Tak rozkošn vypadá

obyejný šat Macropodia; což teprve když koncem ervna ozdobí se

svatebním oblekem a chystá se k námluvám s plným úmyslem, že se

chce zalíbiti! Nelze si krásnjšího zjevu rybího pomysliti, a mnohý
jinak chladný pírodník pi pohledu na uveden do extase ! Macropodius

roztáhne všechny ploutve, ocasem mete kolo jako páv a všechny barvy

celého tla planou exotickým hnutím; kolem samiky krouží bez pe-
stávky a ukazuje se jí se všech stran. Když pak myslí, že dostatený

dojem na ni uinil, pone tverák hned se stavbou kolébky pro dti,

která jest všeho obdivu hodná. Je on pedovedný stavitel, jenž opravdu

buduje „vzdušné zámky" ve vod. Vypluje totiž na povrch, shltne tam
vzduch, spustí sa zase a vyvrhne bubliny jakýmsi hlenem obalené. Ty
ovšem hromadí se na povrchu vody, kde srovná je v jakýsi pnovitý,

až jako dla veliký a pimen tlustý vor, nebo mlce vydutou kocábku,

do které i)otér ukládá. iní to tím zpsobem, že vajíka vezme do

huby, obalí je hlenem a vyvi'hne je ku povrchu. Po té mu nadchází

úkol chrániti potr proti divným laskominám a žravosti samiek i jiných

obyvatelv akvária, což iní se vší energií asi po 14 dní, po kterouž

dobu už má také svou potíž s mláaty, které nechtjí dlati dobrotu

a z hnízda utíkají, tak že tatík mnohokrát musí je lapiti do huby a zase

do ochranné budovy vyvrhnouti. Po této dob však cítí se mladé rybiky
už tak samostatnými, že moudrému vedení otce prost se vymykají
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a volný život na vlastní i)s, nebo spíše vlastní ploutev poínají. Konec,

toho jest, že dosavadní ofhranco jejich funkce té nadobro se vzdává

a sám hledí jako ostatní spolubydlící, kde by které mladé jjopadl a pohltil.

Tím vyhovli jsme své první povinnosti a pedstavili jsme lezouna

volkoploutvého jako vodního stavitele zvláštního rázu a nadání. Napo-
sledy zmínili jsme se však také o jeho za])ométlivosti ve píciné vlastní

Lezoun velkoploutvý (Macropodius). Kreslil V>. Kutzer. Eyl J. Patoka.

kn-e, která dobrý úsudek o nm by mohla ohrožovati. Proto bylo by
híchem, nevnovati roztomilému tvoru tomu už ani slvka, když o nm
z ostatku možno íci jen samé pkné vci. V této rybice slouila pí-
roda krásu, vytrvalost a pítulnost jako v žádné jiné. Patíí mezi lezouny

(Labyrinthicij, kteí mají v objemné kosti hrdelní nad žábrami labyrin-
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thicky sprohýbané rýhy, ve kterých vhihu a vzduch jaksi v zásob
chovati dovedou. Následkem toho mohou pohešovati erstvé vody ky-

slíkem bohaté, což pi chovu v akvárii má tu neocenitelnou výhodu, že

není teba vodu obnovovati. Pvodní vlastí Macropodia jest jižní ína,
proež snese, ba vyžaduje vodu asi 18° C. teplou, co však snadno

smícháním teplé a studené vody se docílí. Jak málo choulostivý tyto

rybiky jsou, o tom nejlépe svdí pokusy, dle kterých párek, byv

pes 3 msíce v litru shnilé vody ponechán, zstal nejen na živu, nýbrž

i ilý, protože si potebné kvantum kyslíku opatil vyplutím na povrch

vody. Dobe se rj^bkám vyhoví, když do akvária nasadí se hojnost

rostlin vodních, hlavn as, které vydatn vodu istí a zárove hojn
nálevník pechovávají. Zvlášt veselou jest rybka, když akvárium stojí

na slunci. Jisté opatrnosti vyžaduje chov jen v as lásky rybiky. Jindy

totiž jsou velkoploutví lezouni zcela snášelivi ; ale v ase tom samekové
zuí a perou se mezi sebou tak, že nutno párky od sebe odlouiti.

Pozdji vrhají se však samci zle také na vlastní samice, naež jest

i párky rozvésti. Podobn jest teba starého Macropodia oddliti od

mláat pulcm podobných, když žravost jeho se jim stává nebezpenou.

Rybky rostou dosti rychle a ve druhém roce již poínají se samy mno-
žiti a nakladou v dob od ervna do záí nkolikrát po stech jiker.

Rybiek však dospívá jen malinko, protože rozliné plísn zle mezi nimi

ádí a hromadn je hubí. Pes to každý milovník akvária bude s chovem
JMacropodia spokojen.

Carbonnier v Paíži, jenž rybky ty ped málo léty teprve do

obchodu uvedl, objevil také jinou, možno-li ješt krásnjší, píbuznou
rybiku, jejíž domovinou jest pobeží Gangu. Skvlá barvitost a souladuá

pestrost rozkošné ryby té vyjádena jest nejlépe anglickým oznaením
jejím: rainbow-fish, t. j. ryba duhová. V dob tení vystupují všechny

barvy na tle sameka ješt mnohem živji než jindy, a roztažením

ploutví i svižnými graciosními ])ohyby snaží se je ukázati samici, kolem

niž stále plove, v nejlepším svtle. Samiky nejsou také necitelnými

k snahám tm, nýbrž patrn poblíže samc si libují. Tito mají se pak
ke stavb hnízda obdobn jak výše naznaeno, oplují po té zase samici,

lichotí jí všelijak a pohnou ji konen ku prohlédnutí cln^ánivé útulny

potomstva. Je-li s ní nevsta spokojena, teprve dojde ke snoubení. Tato

ryba, v akvárii sice skvostná, jest však už mnohem choulostivjší nežli

Macropodius, o nmž vše dobré, co bylo eeno, možno stáhnouti ve

krátkou charakteristiku : Není jiné ryby na svt tak rozumné a pkné,
tak zábavné a skromniké ve svých potebách jako tato, která vru
zasluhuje, aby také u nás získala si tolik pátel jako jich má v cizin.

Nic lepšího nedovedu íci o žádné jiné ryb. Proto mlím už, aby
to nejlepší zstalo posledním.



Brati Josefovi.

Vesnický píbh od J. L. Hrdiny.

ak starým ješt nejsem, altych mohl psáti o „dáv-

ných, zlatých asech", ale hezká ada let už tomu
pece, když jsem si chodil pro první vzdlání své

do Diinovské školy, pes pl hodiny vzdáleno.

Pes levé rameno zaviíenu kabelu se slabikáem

a katechismem — však vy venkovští to znáte!

Pod paží jsem nosíval velikou tabulku v borovém rámci,

celou už poškrábanou, rozrytou, v jednom ržku pera-

ženou, ale nikdo o tom nevdl ; v ruce dlouhé pravídko

z erveného švestkového deva, jež bylo samý zub, a tužka

dle nho tažená vytvoila všelijaké áry, jen nikdy pímku.
A na knotiíku u kabátu visela na provázku lahvika

s inkoustem. Nkdy, kdy bylo tel)a volných rukou, za-

vsila se tabulka i pravídko, na každý knoflík nco, což

pi chzi nebo bhu vyvolávalo zvuky, as jako by se

divoši, ovšeni koistí, vraceli z výpravy. A mohu íci,

že první as nemli jsme obmezenjšího pontí o svobod
a rvakách než divoši, o nichž mravokární povídkái tak mnoho hezkého

napsali pro milou mládež. Jaký úinek jevila na ostatní mladé sou-

druhy ta událost, když nám jcílnou staiký uitel po škole rozdal

každému biblickou djepravu s obrázky a s tím pipomenutím, abychom

zítra každý pinesl za ni ptaticet krejcar, — nevím. Jeden pinesl

peníze a knihu nechal doma — babika prý si v ní íká. Druhý pi-

nesl knihu a vrátil uiteli se vzkázáním, že tatínek na takové dareb-

nosti nebude vyhazovat penz. Já pinesl peníze i knihu. A moliu íci,

že obrázková ta knížka mi od té chvíle nahradila všecky slasti kama-

rád. Nevšímal jsem si jich a v prázdné chvíli jsem si peetl njakou
episodu z as pradávných. A bylo to znát : kabát mi zašívali doma
sotva jednou za msíc — díve každý den, dom jsem pišel sice po-

každé pozdji než ti druzí— etl jsem celou cestou a v kamenité cest

chze špatná, ale zato jsem pišel vždy bez odenin na rukou a bez

písku ve vlasech. Zvlášt ten píbh o Josefovi a jeho bratích se mi

Kbil. asto jsem si usednul na mezi pi cest a etl tu pohádku

dvakrát, tikrát po sob. Pak jsem zavel knihu a zahledl se v ten

šírý, daleký kraj. Kde asi je ta zem Kanaan? — v kterou stranu

leží Egypt? — Jak pak je tam asi daleko? — Ubohý Josef! A zase

jsem se zadíval na ten obrázek, kde brati Josefovi umlouvají se o pro-

deji zrádném, kde mladiký Josef, vytažen z pusté cisterny, prosebn
zvedá rukou svých k bratím — marn. Bylo mi k plái a myslil

jsem si ve své dtinské duši, kdybych byl býval svdkem té scény, že

bych se byl rozbhl k staikému Jakubovi a byl bych mu všecko po-

vdl.
Dtinství

!
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V útlém vku svém jsem se ohlížel, v kterou stranu leží stará

Kanaan, a když rozum mj byl schopen samostatného úsudku, když
oko mé poalo si všímati té chudiké domoviny a jejího okolí, pe-
svdil jsem se, bible že stále neúplná, že vyskytují se v život lidském

nové a nové episody, ba že i za našich dn opakují se píbhy z as
patriarch a píbhy ty jsou nám již -— všedními. Znám píbh ves-

nický, jenž jakoby obkreslen byl ze starozákonního „Marnotratného
syna", znám vesnického „Absolona", znám „Daniele". A ta pohádka
o bratích Josefových z pedvké Kanaan? — — —

V Bysni u Zeminu bývalo odjakživa blaho. Statek jako klec, na
polích se mohla síti marjánka a polí tch bylo, že by byl za n vy-

mnil ti takové kobylkáské dvory, jakýž ml sousední zbrklý rytí.

Starý Zemin prý ani nevdl, kam s penzi, a Zemíuka za všecka ta

léta, co hospodaila na statku, nevdla ani, kde jsou jejich pole. Ze
statku celý rok nevyšla, leda když jeli na Tuany do kostela nebo do

msta, a jen ty pozemky znala, které ležely u Tuanské cesty nebo pi
Slánské silnici. Ne snad proto, že by byla k hospodáství nevšímavá—
Zemíidia byla vzornou hospodyní a íkala: „Co bych dlala v poKch?
Je tam u chasy sedlák anebo synové a kdybych já tam ješt šla, bylo

by tam víc poruník než pracovník. Pole penechám mužským, já

mám na starosti domácnost a v našem statku je to práce pro víc než

jednu ženskou. To tak, odejdu k chase na pole a tady mne zatím

nkdo vykrade, anebo cikáni poškrtí drbež. To by byla drahá hlídka!"

A když chasa se Zemínem odešla na pole, když i synové Vít,

Eman a Dominik se vytrousili, aby tu a tam vypomohli pi práci, z-
stala Zemínka s nejmladším synkem Josefem samotinká ve stavení

a poád si vynacházela njakou práci. Josef jí všude v patách jak

sídlo. Zalívala-li salát a okurky v zahrádce, nedal kluina pokoj, dokud
mu nepjila matka kropicí konev. A pak se celý polil anebo i s konví

v záhonech upadl. Zametala-li zápraží, musila mu pjit košt, kdyby
sama si mla ruce založit a zahálet. A sekala-li na dvoe klestí, musil

okusit i Josef a nedal sekyrky dív z ruky, dokud se neunavil nebo

neuhodil do prst. Zemínka se s ním na oko vyvadila, ale po stran
mu nemla za zlé. To víte, jaký pak rozum mže mít desítiletý hoch.

A hoch byl do práce jak ohe, víc než do uení. Ko, nkoho živí

práce, nkoho uení. Zemínka myslila, aby aspo z jednoho syna mla
studenta, ale žádný k tomu nebyl. Aspo ti starší rozhodn se opeli
latinské gramatice a projevili hned po vystoupení z vesnické školy, že

jim sto mandel žita dlá vtší potšení než znalost oxyton a peris-

pomen njakého pedpotopního uence. Jinak dobrá zásada. A šli do
polí, v zim do stodol. Zemínka myslila, že aspo Josef pjde na studie,

a si velké nadje nedlala. A ti starší už se toho chytili a Jose-

fovi jinak neekli než student. Jinému by to bylo lichotilo, ale Josef

to považoval za pezdívku a plakával asto zlostí. A aby splatil svým
bratrm, pásl po nich jako pytlák, jen aby mohl na ne nco povdít.
Emana vyíhal, když si jednou uschovával dýmku pod kolnou. Bylo
to kiku, když se o tom tatík dozvdl.

„Pod kolnou samá sláma, aby tak zai)álil!"
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Dominika vidól, jak judiiou v nedli lirál s nkolika chasníky za

humny na mezi karty. Dominik se vymlouval, že hráli jen o tešové
pecky, ale Josef stál na svém, že mel Dominik v epici lirs krejcar.

Zemin nebyl zrovna doma. Byl by Dominikovi nco jiného i)o-

vedel, než mu ekla matka. Zárovei si pitáhla Josefa k sobe a šeptala

mu, aby už i»o druhé nežaloval na bratry, že to není hezké.

„A mi tedy nepezdívají
!"

„Student — to není pezdívkou. Ty jim zase ekni „sedláci" !"

„A íkají mi „mazlíek maminin" —

"

„To je všude v rodin, je to i u nás. Kde je víc dótí, nkdo
musí být nejmladším a ten je mazlíkem. Až vyrosteš, bude t volat

l)ráce a ne já na klín. Však to dlouho trvat nebude."

Josef poslouchal a chtél se zas skamarádit se staršími bratry, ale

ti ho jen odstrkovali. Josef div lítostí se nedal do pláe. A když poád
jej škádlili, šel a povdl, že Vít neztratil v nedéli na Tuanské ])outi

etízek od hodinek, ale že jej prodal židovi Lojzíkovi z ííisut.

Vít dostal svj díl, musil pinést z ííisut stíbrný etízek a odevzdat

otci, který jej uzamknul.

„Až budeš vtší a budeš znát cenu jeho."

A pestávali-li brati dosud jen na škádlení se s Josefem, od té

hvíle zaneveli na jako na cizince a nemohli mu ]»ijít na jméno.

Zemínka nemla ráda doma mrzutosti, a to bylo teba mezi nedosplými
dtmi, kde mohla, ukryla vše a obrátila e stranou, ale když vidla,

jak ti starší oima Josefa div neprobodnou, když poali vytýkat, že

Josef má všude pednost, ba že matka pro nho i zvláš vaí nco
lepšího, povstala Zemínka, zavolala si stranou své dti a inila jim

:

„To už opravdu takové, jak stojí v bibli o Josefovi a jeho

bratích. Ti taky, a vesms rozumní lidé, zaneveli proti Josefovi jen

jiroto, že byl mírné povahy. Pro nejjyli ti druzí tak u[)ímní k svému
otci jako Josef? A brojili proti ubohému, až jej prodali. Pro kousek

pestré látky na sukni jej prodali a vy byste malého bratra pro jediné

mé pocelování ukižovali. To není hezké. Mám vás všecky stejn ráda,

jste všickni moji, ale s takovými vyrostlými lidmi, kteí už by mohli

jít na vojnu, nebudu se pec mazlit. Bude-li chtít Josef studovat, a
studuje ; ne-li, bude tím, ím jste vy a bude po všem. Jste dohromady
tyi a nemžete se i)orovnat, což kdyby Josef ml jedenáct bratr,

jako ten v Kanaan, jak by se ubohému asi vedlo! Kdo vás nezná,

myslil by, že jste každý z jiné vesnice!"

Synové Zemínini vyslechli se sklopenou hlavou káráni a odešli

mlky, každý po svém. Byl pokoj od té doby ve statku, ale to jen

proto, že se báli tatíka. Každý ml u nho njaký vroubek a ml se

na pozoru, aby s ním nepišel v mrzutost. Stavli se, jakoby jakživo

se nic nebylo pihodilo, každý šel po své práci; když se sešli, byli

samý smích a Josef ve své dtské duši brzy zapomnl na poslední

výstup a každou chvíli pibhl mezi n. Ztrpli ho u sebe, na njakou
tu otázku mu odpovdli, ale nedvovali mu. Byla-li zrovna e o po-

slední muzice, o njakém dveti, obrátili hned. Je tu Josef. Kdo umí
prozradit jednou, dovede toho i podruhé. A jiskra zášti a odporu za-

létlá jednou v mladé mysli jejich a rozdmychována vespolným si pi-
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svéclováuim, doutnala pomalu, potají, ale pec ue tak tajn, aby jejího

svtélka nebylo lze vidt. Zemin pozoroval, že ti tvrdohlavá se stále

odcízují rodin i práci, ale že by vše to bylo k vli malému Josefovi,

to mu nešlo do hlavy. Takoví výrostkové, Dominik už pjde z jara

pod míru, a oni k vli dítti, k \'li desítiletému bratru V tom
musí být njaký háek.

A Zemin pátral.

„Aha, už to máme!" povídal jednou Zemínce. „Proto mi to bylo

divno, že by ten hošík jim byl takovým trnem v oku. Tak je to, jen

samá, záminka. Oh, dnes se lovk ve svých dtech nevyzná."

„A co se stalo?"

„Víš, jak vera odešel Eman veer rozertn od veee? — Prý
se Josef po nm posmívá. Sedl jsem vedle, vidím vše, ale to pravda
nebylo. Nechal jsem jej odejit. A víš, kam šel?"

„íkal, že jde spát."

„Sel spát, ale až k ránu. Celou noc hrál v hospod jedenadvacet."

„Kdo ví, není-li to klep."

„Je toho plná ves. A Dominik celý týden, místo aby hlídal u lesa

mandele, dochází do Libochovic za njakým dvetem a Víta vodí s sebou.

To by tak scházelo. Jak íkám, dnes by musily mít dti prsa ze skla,

abychom jim mohli zpytovat ledví. Tak starý a zkušený tatík a já si

od nich nechám namluvit, že jen k vli Josefovi se málo zdrží ve svt-
nici. Ale toho je vinen všeho Dominik."

„Nezlob se, tatíku, víš, co ti jednou ekl starý doktor!"

„Je Dominik doma?"
„Je, ale nech toho kiku, je dnes nedle."

„Promluvím si s ním ráno tedy."

A Zemínka domluvila sedlákovi, aby se chránil srdených keí,
uchlácholila ho, aby šel brzy do pein. Není to hezké, když se vadí

nkde lidé v baráku, což v Zemínovic statku. Nebývalo toho tu jak-

živo, nemusí býti posud. Však se to už njak spraví.

A jakmile se vrátili hoši dom, — trousili se jeden po druhém,

že bylo vidt, že nebyli spolu, — šeptala jim selka, že otec už o všem
ví, aby si dali pozor.

„Zvlášt s tebou, Dominiku, si ráno promluví."

Hoši mli v tu noc slabé spaní a sotva poalo svítat, vstali, ne-

ekali ani na snídaní, každý vzal nco do ruky a šli na pole. Vít šel

nahrabovat jemen, Eman zas obracet posekaný jetel a Dominik s lo-

patou pes rameno šel upravovat k lesu mstek pes píkop, aby tudy
mohli vozit mandele.

To tak, ekat na snídaní ! To by pišlo hochm draho. Ale sotva

byli v polích, slyšeli za sebou volání. Mladšinka ze statku za nimi

bžela a volala, co jí hrdlo stailo, aby šli honem všichni dom. Ale
honem.

A obrátila se zas v klusu ke vsi.

„Nyní bude soudný den," povídal Dominik.
„Nemám ani chuti se vracet!" ekl Eman.
„Znáte otce. Kdybycliom neposlechli, bylo by ješt he. Když

pro nás poslal, i)ojme!"
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Vraceli se volným krokiíiii, aby se zdálo, že u/ l)yli hodné da-

leko. V tom ozval se s véžc kapliky Byseské zvonek. Kanní klekání.

Hoši sejmuli epice, jak to zvykem, ale na modlitbu snad ani ncvzpo-

méli. Když pczvonilo, dali zas epice na hlavy. Ale za chvíli zase

rozezvuel se ten pronikavý zvonek vesnický a ani jednou „nezatriinul".

lío.ši zstali stát a dívali se jeden na druhého.

„To zvoní hodiidíu."

„Nékdo umel."

„Snad v na.šem statku —

"

„Snad náš otec nebo matka — —

"

A zapomenuvše rázem na všechen stracli ped otcem, pocítili

jakousi nevýslovnou tesknost, jakoby už védéli, že to zvonili hodinku

jemu, a dali se do béhu, že se pihnali do dvora statku celí udýcháni.

Tam bylo vše páté pes deváté, samý náek, samý plá, chasa

pobíhala jako bezhlavá, na prahu sine plakal Josef a ze svtnice ozýval

se náek Zemínin.
„Tatínek nám umel!" bdoval Josef, „tatínek umel!"
„Kdy?"
„My nevíme. Ráno, když maminka šla ho budit, byl už studený."

„Tatíku, náš dobrý tatíku!"

Xu, déti, poplate si, nikdo vám nemá za zlé, ale otce už ne^

zbudíte!

* *
*

U lidu vesnického jen když se mže nkdo pochlubit, že se pa-

matuje na rok osmatyrycátý. Jeden sice revoluci pražskou nevidl, ale

slyšel nkde u Kneževsi, jak hímala dla, druhý byl v ten as v bílém

kabátu, — no, ten už mže nco povídat. Jiný zas vidl, jak v tom
roce pásli etníci po studentech na venku se skrývajících, a když jednou

se sešli zas ti chlubílkové, vytasil se i starý haví Podpra, že on pa-

matuje na ten rok.

„A v které patálii jste byl zrovna v tom roce. Podpro?"
„Já v patálii? — nikde, já sloužil v ten as v Bysni u Zeminu."

Jeden se i)odíval na druhého a spustili nehorázný smích.

„Jen se chechtejte, máte pravdu!" durdil se Podpra. „Vy se

chlubíte o vojnách a rebelii a kdož ví, kde v ten as jste se povalo-

vali za pecí na slamníku. Schejtli jste ty povídaky od jiných a udá-

váte to za své zkušenosti: Vždy to známe. Já se niím necblubím,

ale u Zeminu v Bysni mli také studenta, ten byl taky v adách po-

vstalc. A když jedné noci nám pibhl do statku celý rozedraný,

ledacos nám vyprávl a o tom zas mohu povídat já, jak to dál dopadlo."

„No, no, Podpro, snad byste se nerozzlobil?"

„Je to pravda, takový vysloužilec z vojanskélio magacínu nebo

kuchyn mi tady bude — "

„On to tak nemyslil, smáli jsme se všickni. Vím, že tenkrát po

smrti svého muže vyplatila Zemínka syny své z vojny a Josefa dala

do Prahy na studie. Dominik se asi za dva roky oženil, — vzal si tu,

za níž už dávno chodíval, dceru jednoho chudélio baráníka z Libouicc.

Zemínka se tomu vzpírala, ale což pak stará matka zmže. Dominik

21
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byl z vdjuy vyplacen, byl i»liioletým, iiiusili inu dát podíl a on se o ženil.

Však to pivedl daleko. Nyní prý se už chytá pytláctví. A Eman —
ten je ženat nkde v Kaici. Dostal hezkou ženu a slušnou pomoc
s ní, ale co je to vše plátno, když ty nešastné karty A když

l)ak i Vít si pivedl ženu a Zemínka odešla do svtniky výrainkáské,

pišel jsem tam do služby ke koním. Slýchal jsem, že bývalo u Zeminu
jak v i)anském dvoe, ale když já jsem tam pišel, byl statek uinnou
pouští. Nová selka starala se víc o parádu než o domácnost, musila

mít nový koár, jezdila v klobouku jako paní vrchní a nic nedbala, že

Vít za dva roky prodal u lesa ten lán pole. Ze všech kout zírala

l)ída, kon byli vychrtlí, chlévy skoro prázdny. Co se ta stará napla-

kala! Celý den mla oi zarudlé, bu vzpomínala na nebožtíka anebo

zas pozorovala to hospodáství. Takovou stravu nedala nikdy ani psm,
jakou jí nyní uštdovali na výmnku; nebýti Josefa, snad by se byla

ta ubohá staenka utrápila. Ale Josef byl její nadjí ; tšívala se, až vy-

studuje, že se pak pesthuje k nmu, kdyby to bylo kraj svta. A Josef

ji neublíží, Zemínka znala dobré srdce svého nejmladšího dítte. Ovšem
musila k vli nmu vystát dost. Dokud byl maliký, pak po smrti

otce, když ti druzí na nho stále poštívali, tak že Josefovi se stalo

jméno „student" útoištm, to jméno, jež mu bývalo pezdívkou. Josef

musil k vli bratím z domova. Vít, jakožto ddic statku, ])yl povinen

Josefovi vyplatit podíl, ale ponvadž by byl musil rozprodat pl statku,

nenaléhal na Josef a spokojil se tím, že mu Vít bude posílat každý

msíc jistou ástku do Prahy, na odv, na byt, na stravu a knihy. Vít

posílal, ale proklel díve vždycky ty peníze, než je odnesl na poštu.

Jakoby mu to dával zadarmo.

Bylo to ]ia jae v tom roce, kdj^ž jednoho dne zastavil se ped
B}^seskou hospodou neznámý povoz. Bj^l to žlutý krytý vozík, tažený

jedním koníkem ; naped sedl njaký ošumlý koí a uvnit vousatý

neznámý pán. Mezi tím, co koí pipínal otýpku sena na voj ped ko-

níkem, vyskoil neznámý vousá z vozu, vzal do ruky jakýs balík pa-

pír a šel rovn do hospody. Snad njaký cestující, snad obchodník.

Starý ponocný Beránek vše vidl a ponvadž byl obdaen úadem
pro rozšiování všech novinek a klep ve vsi, vzal si svátení epici

a zašel si do hospody.

Cizinec byl zrovna v plné ei s hostinskou.

„To já nevím, mj zlatý," zaslechl ponocný, sedaje si k jednomu
stolu, „mj muž není doma a my ženské se málo o takové vci sta-

ráme."

„O se jedná, panímámo?" ptal se hned Beránek.

„I ten pán zde chce vdt, zdali by nkilo odtud neml chuti se

sthovat do Ameriky. Prodal prý by mu lacino lístek na moe a od-

poruil by mu tam krásné statky ke koupení. Holeku, to já nevím."

„Mohl bych skoit pro Zemina!" povídal ponocný.

„Což ten by chtl do Ameriky?"
„Vít ne, ale ten Libonický bratr Dominik. Možná, že by dostal

chu i náš Zemin."

„Nu, zei)tejte se."
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„Ostatn Eman, co je v Kaici, už je ^e svým jmním taky „na

zadrnio", v Americe by se mohl zmoci, a-li tam nelirají karty."

„Kde l)y(lií ten Zemin?"- ptal se cizinec.

„Tamhle za kaplikou v tom žlutém statku."

„Dojdte tam, za cestu vám zaplatím."

I to byl starý ponocný jak na koni. Yzal e])ici a bžel k Zeraí-

jiovm. Za chvíli se vracel s Yítem.

„Tady je ten pán!" povídal ponocný Vítovi, ukazuje na cizince

a usedl si hezky ])lízko, aby mu nic neušlo.

„Vy jste agentem i)ro vysthovalce do Ameriky?"

„K službám. Chtl-li byste
"

„Já ne, ale mám dva bratry. Tuhle nedávno jsme mli o tom

e, jak by se to dalo zprostedkovat. Nu, a jak to vlastn dopadá

v té Americe?"

„To by byla zbytená e. Nejlépe a nejradji to povím tomu,

kdo tam chce jeti."

„Nevdl jsem, že s tím dláte takové tajnosti," durdil se Vít.

„Žádné tajnosti, pantáto; až sem pijdou ti praví kandidáti, sed-

nte si hezky tu vedle mne a mžete slyšet každé slovo. A budou-li

chtít, at jedou, ne-li, taky dobe. Pojedou jiní. Ale te je as nej-

lepší. Všude samá revoluce, v Praze vojsko stílí do lidu; až je po-

stílí, pjdou po vesnicích a budou brát sedlákm statky. Já to nesmím

roztrubovat, mám poslat do Ameriky jen nkolik tch nejlepších rolník.

To víte, až by se o tom roznesla povst, chtl by tam každý."

„Tak je to tedy?" kýval Vít hlavou. „Beránku, máte dnes nco
na práci?" ptal se ponocného.

„Jsem na zahálce jak slovo boží."

„Že byste mohl dojít do Libonice."

„Dojdu rád. eknu Dominikovi, aby k vám pišel."

„Ano, ale byl bych radši, kdybyste došel dív do Kaice a na

zpátení cest teprve se v Libonici zastavil.

„Do Kaice ovšem ti hodiny cesty."

„Dostanete zaplaceno. A pijde Eman hned s vámi. A Dominik

taky. Dokážete to do veera?"
„Budu hledt."

„Musíte hledt, ponvadž se tu nezdržím déle než do zítka!"

ekl cizinec a sáhnuv do kapsy, podal ponocnému hrst drobných penz.

Ten po nich skoil jako vlk. Bcžel dom, vzal svátení kabát ješt

-a hl a kráel pes ves k Tuanm. Lidé se ho ptali, kam ješt dnes

s holí, Beránek ekl: „Do Kaice," a zrychlil krok.

„Co v Kaici, Beránku?"
„Eh, to se nedá íci jedním slovem a na více nemám asu."

Ovšem zvdavci se tím nespokojili a šli se pesvdit sami. Ob-

cházeli hospodu, nakukovali do oken, vidli tam mladého Zemina a cizího

pána, jemuž musila hostinská zaíznout a upéci nejlepší kue.

Je vidt, že to vzácný pán.

A jen tak na pl huby pošeptala nkolika tetkám, které k ní

pišly až do kuchyn, o se tu jedná.

21*
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Za chvíli byla kuchyn iirázdna, ale za to \úná, ves, že Zemínové

pojedou do Ameriky.

Když pak k veeru pišel Beránek a pivedl Dominika a Emana
zrovna do hospody, byla celá Byse na nohou a za chvíli bylo v šen-

kovn plno. Oumovali, naslouchali, s cizince oí nespustili a divili se,

že v Americe jsou tací lidé jako v Rysni. Agent totiž se legitimoval

u pednosty obce jako píslušník americký. A esky umel lépe než

všickni Byseáci.

Z poátku hovoilo se o všedních vcech. Lidé oekávali bh ví

jaké kázání a okazování. Když konen jim byla dlouhá chvíle a od

žádného Zemina nemohli se dozvdt, zdali opravdu pojede do Ameriky
i ne, došla jim trplivost a šli dom. A kd}^ž už hospoda k plnoci
byla skoro docela i^rázdná, tu tejírv sesedli se Zemínové kolem agenta

a sestrili hlavy dohromady. Agent rozbalil papíry, byly tam rzné
barevné mapy, ukazoval všelijaké body na nich — to prý jsou veliká

msta. lovk tch jmen nedovede ani vyslovit. Pak líil pomry ho-

spodáské, ceny obilí — když prý tam sedlák prodává plodiny, jsou

náramn drahé, a když je kupuje, tu prý jsou s polovic zadarmo.

„A ty krásné roviny, lesy zadarmo, zajíc tam tolik, že si je

lovk mže nejen zadarmo stílet, ale na každého ušáka ješt dostane

od vlády odmnu. Jak íkám, první vc, kterou si má vzít každý do

Ameriky, je puška."

To se zvlášt líbilo Dominikovi, tomu pytlákovi.

„A jak lid tamjší hloupý," pokraoval agent, „niemu nerozumí,

vše chce dlat a nieho neumí. Kdo je tak trochu slušný karbaník,

mže na tch hloupých bohatých farmáích vyhrát na posezení tisíc

dolar.

"

„To by nebylo zlé!" povídal Eman a naslinil chut prsty, jako

by už chtl rozdávat tch dvaaticet list. A lecos se povídalo. Tohle

jen tak zachytil ponocný, ovšem mluvilo se vtšinou potichu, emu ne-

porozuml.
Dominik i Eman už se nemohli dokat, jen Vít byl jaksi zamyšlen.

Taky by se nerozpakoval jeti do té nové Arkadie, ale ten .Josefv podíl .'

Statek je zadlužen, kdyby jej prodal a zaplatil dluhy a Josefovi podíl,

nezbylo by mu ani zlámané grešle na cestu.

„Neíkej Josefovi, že pojedeš do Ameriky."

„Co mi to plátno, podíl je v knihách a v první hypotéce."

„To je ovšem neštstí!" ekl Eman a obrátiv se k agentovi,

pravil: „A na dluh to nejde do Ameriky?"
„Ne, vše musí být naped zapraveno."

Zemínové nyní poali se radit sami mezi sebou. Stará matka
má nco hotových penz, ale aby dala neb pjila? Ta má ráda jen

Josefa. Eman by vypomohl Vítovi, ale chce si na cestu ješt nkde
zahrát. A Dominik? — Ten až prodá tu barabinu v Libonici, bude
rád, že mu zbyde na cestu a na njakou runici.

Nebýt toho Josefova podílu!

„Snad už to neobnáší tak mnoho, Víte?"

„^íšu si, co jsem mu poslal kdy, ale to nedlá ani desetinu

posud."



IJrati Josefovi. 319

„Já íkám, Josefovi odkázala matka nejvíc. Otec umel, matka
(Ilala sama ])oá(liio.st a to víš

"

„Dostali prý jsme všickni stejn!" doložil s úšklebkem ]man.
„Jak pak stejn?" osopil se Dominik, „Josef má podíl ješt celý,

slyšíš to, a nám z nho zbylo, že by lovk za to ani na jae kozu
jiekoui)iI."

Ponocný už chtl íci: „Pro jste si to utratili, darebové," ale

mlel. Neml dosud zaplaceno od cesty, a pak by snad teprve nedostal

nieho. Dominik se zrovna ptal na nco agenta, když se otevely dvee
a hostinský mrknul na Víta.

„Máte sem jít na chviliku."

„Kdo mne volá?"

„Jen pojte!"

Vít vyšel do sín. Stála tam služka z jeho statku. Celá rozespalá.

„Pantáto, máte jít hned dom."
„Pro?"
„Je tam váš bratr Josef, ten student z Prahy."

„Kdy pišel?"

„Te v noci ped chvílí."

„Co tu chce?"

„Já nevím."

„Vzkázal pro mne?"
„Ne, stará panímáma. Josef je u ní na výmnku."
„Jdi naped, já pijdu hned."

A vrátiv se do šenkovny pro epici, ekl, že se musí podívat

dom na híb a šel.

Venku byla tma jak v hrob. Tak ticho všude kolem, jen u splavu

pod rybníkem huela voda a za kaplikou vrzly dvée u ního statku.

U Zeminu, jak se služka vracela.

Vít vstoupil do dvora, všude tma, jen na výmnku bylo okno
osvtleno. Mladý sedlák se naj^ed podíval oknem dovnit. Už nebyl

v té svtnice, ani nepamatuje. A s tou staikou matkou nemluvil už

kolik nedl a Josefa vidl posledn, jak tu byl v let na prázdninách.

Jak tam má vstoupit? Jak se má ped n postavit?

Eh, co, nejde tam o nic žebrat, je tam volán. A vzav za kliku,

vešel do svtnice. Na rozestlanó posteli sedla stará Zemínka, majíc

nohy na nízké stolice, a za pelestí u kamen sedl Josef; Byl sehnut,

lokte o kolena vzepené a v dlaních držel rozpálené elo. Když Vít

vstoupil, vzpímil se Josef, vstal a podával mu ruku. Vít se jí chopil.

Stará matka složila ruce na klín, pohledla na Víta a nkolikrát zakývla

smutn hlavou. Ale tomu všemu Vít nerozuml.

„Ten vyhlíží, chudinka, vi?" pravila Zemínka lítostn.

„Kdo?" ptal se Vít.

„Josef, — jen se na podívej, celý nemocen, šaty rozedrány,

prádlo na nm neisté "

„A kde byl?"

„Se studenty. Oni se pustí s vojskem do boje! Utekli z Prahy

ješt s jedním nkam ku Kivoklátu a když je tam etníci vyenichali

a jeho soudruha odvedli, utekl Josef do své domoviny. Vi, Vítku, aby
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tu Josef nezstával? etuíoi mají popis všech student, odkud, co a jak

a moliou pijít každou chvíli ..."

Vít si nevdl rady. Stará Zeuiínka b3'la šastna, že ti dva synové

její tak družn se drží za ruce. Takhle jich ješt nikdy nevidla.

„Což aby se Josef nkam ukryl?"

„Ale kam?" bdovala Zemínka. „Zde to nemožno, každý Josefa

zná a udali by ho."

„Mohl by nkam ujeti daleko takhle pes hranice."

„Ale to by musilo být hned. Já sama bych mu dala na cestu —

"

A stará Zemínka se belhala s postele pro klí od truhly, aby vy-

ložila své úspory na zachránní Josefovo.

„Pokejte", povídal Vít, „v hostinci sedí Dominik a Eman, pivedu
je a pak se uradíme."

„Slyšela jsem, že jsou tu, ale neclitla jsem se ptát. A bylo mi
líto, že když jdou do Bysn, zamí rovn do hospody — — a na
starou matku ani nevzpomenou . . Jdi tedy, Vítku, a urate se."

Vít odešel. A lidé, kteí se probudili troubením ponocného, divili

se, jaké to poád bhání, brzy z hospody k Zemínovm, zase ze statku

do hospody Snad už se ráno posthuje Vít do Ameriky.

V hospod se dozvdl Eman a Dominik, kdo Víta dal volat a pro.
A brati Josefovi poali se potichu radit, až se uradili. „Máme jeti my
do Ameriky? — A tam jede Josef. Máme my snad nechat v Americe
poslední groš svého podílu? — A ho tu nechá Josef."

Éekli agentovi, že ješt pijdou, a tomuto se zdálo chování se

jejich podezelým, a vzdálili se.

• Stará Zemínka zapomla v té chvíli na všecko soužení
;

pomyslila

si, že Josefovi brati pec nejsou tak zlí, jak se o nich domýšlela.

Vždy chudáci se starají o Josefa, radí se, jak by ho zachránili ped
bajonettem etnickým, ped Hradanským vzením.

Dominik jako nejstarší prohlásil, že by Josef uinil nejlépe, kdyby
odjel do Ameriky. Stará Zemínka se zachvla, ulekla se toho slova,

ale — pánubohu porueno, a už jede kraj svta teba, jen když bude
živ a na svobod.

„Ale jak se tam dostane?"

„Tady v hospod práv jeden pán z Ameriky, cestuje pro zábavu,

hodný to lovk, umí esky, penz má jak smetí, s tím by se tam mohl
Josef dostat."

Zemínka byla radostí bez sebe.

„Vyprovodili bychom Josefa kus cesty, ale mohlo by to vzbudit

podezení."

„Ne, dti, kdo utíká, nejlépe, utíká-li sám. Tady máš, Josífku, na
cestu, ti stovky, víc nemám. A ty šaty mi svle, tady si vezmi po
nebožtíkovi otci

; je to vše sice taky ošumlé, staromodní, ale pec lepší,

než ty máš na sob. A prádlo si vezmi isté na sebe a ostatní do
uzlíku. Od jídla ti nedám nieho, tu máš dva vdolky od verejška,
na cest si koujjíš. Jen je-li ten pán takový, jak povídáte, dti?"

„Snad l)ychom nesvili Josefa njakému pobudovi. Ostatn Jose-

fovi už je pes dvacet let, má tedy rozum. Ale ješt nco, Josíflai,"

povídal Vít, „máš u mne podíl, hned ti ho dát na cestu nemolm, to
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vis, ale až jjiijcdcs iia místo, až se usadíš, piš mi, kde, jsi, a já ti joj

pošlu. M/ciii to napsat a ty to podpíšeš. To je jen k vli úí;idinii,

kdyliy se ptali, jtro ti posílám peníze. eknu, že je to podíl."

„Vždy ji! to v knihách u úadu."
l)ol)c, ale až ti peníze pošlu, na základ tohot(j podjjisu tvého

se podíl vymaže."

Josef, bfdi milý ví, kde mel myšlenky. Pedložili mu listinu, hlava

so mu toila starostí o svó živobytí, ruka se chvéla, a!e podej)sala

pec zetelné rclou imluvu. Stará matka taky ani nevédéla, oc se jedná.

Nechala j<í riduvit a pcjxx-itávala peleželé bankovky, zdali jo jich za

ti sta. Nkolikrát ji spletli, niiisila i)oítat znovu.

Eman odbhl do hospody a vyídil agentovi, že nikdo z nich do

Ameriky nepojede, ale že mu dohodili jiný obchod. Na tom jednom
vystehovalci že mflže vydlat víc než na nich tech. Kekl mu, že musí

hned dát zapábnout a odvézt Josefa pes hranice. Odtud aby ho ])ak

dle svého rozumu dopravil do Ameriky.K byl do vozíku zapražen, agent zaplatil za sebe a koího útratu

a zajeli s vozíkem ped statek Zemínovic.

Lidé zas otvírali okna, vidli tam u vrat ve tmé nkolik i)ostav,

slyšeli slabý hovor, ba jakoby i plá tlumený, a vozík rychle ujíždl

cestou k Lotouši a odtud císaskou silnicí k Lounm.
Ubohý Josefe! Víš, kam jedeš? víš, že jsi byl jirodán od vlastních

bratr svých? —
V tom starém zákon prodali Jakubovi synové svého bratra Josefa

na pastvinách, — v Zemínovic statku jej prodali v dom otcovském,

ped oima vlastní své matky.

Slyšíte ten rachot kol vozíku na silnici nkde u Kutrovic?

Kupec odváží Josefa do Ameriky — do moderního Egypta.

Ubhlo asi tvrt roku a po tch obávaných etnících ani památky.

Zemínka litovala, že Josefa poslala do tak daleké ciziny. Josef vbec
ani nebyl v seznamu pronásledovaných student.

Zemínka stará ekala dychtiv na dopis Josefv, jen proto, aby

vdla, kam mu psáti, aby se hned vrátil. Každou chvíli vybíhala ped
vrata, aby se podívala, uejde-li tudy poštovní posel.

Uplynulo pl roku, už rok a Josef nedával o sob zmínky.

To starou matku asto rozplakalo. Nemyslila jinak, než že její

miláek nkde zahynul.

Až jednou, když sedla ped vraty na výsluní, zastavila si i)ošto-

vního posla.

„Nic pro nás?"

„Nic, panímámo, dnes nic."

„Už rok ekám na psaní z Ameriky a nemohu se dokat."
„Z Ameriky? Vždy už jsem pinesl letos asi pt psaní z Ameriky

k vám."

„Kam jste je odevzdal?"

„Mladému."
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„Tak dekuj u."

A jak pišel A'^ít, hned se shánla, co Josef píše.

„Pise, že se má dobe a že se mu z Ameriky neclice."

„A pro mi neukážeš psaní?"

„Josef sám psal, abych vám o niem neíkal, že pijede z ne-

nadání.
"

„A kde je Josef?"

„Nkde v Texasu. Nevím, kam jsem dal tu adressu."

„Já se jen tak ptám," omlouvala se staena, aby Víta nepohnvala.

„Nu, jen kdj^ž se mu dobe daí."

A byla zas spokojena.

Jednou však dostala náhodou stará Zemínka sama dopis Josefv
do ruky. Nevdla, má-li jej otevít bez Víta. Ale pro by se bála?

Dopis adressován jí. Zašla si do své svtniky, zastrila se, vzala z mo-
dlitebních knih brejle a rozevela obálku.

„Drahá matiko

!

Psal jsem Vítovi ptkrát, vám dvakrát. Odpovdi jsem odnikud

neobdržel. Píšu snad naposledy, ponvadž choroba moje, kterou jsem

si uhnal v uhelnách pi tžké práci, se zhoršila a já ležím už druhý

msíc v nemocnici. Prosil jsem Víta, aby mi aspo na cestu poslal,

ostatní z podílu že mu odpouštím, ale neodpovdl. Prvodí mj, jak

jsem vám psal, mne na cest oloupil o všecky peníze a já na lodi musil

za stravu konat hrubé práce. Dlal jsem zedniinu, i)ak jsem pracoval

v jednom pivovaru a naposledy v uhelnách. Vím, že vás vícekrát v ži-

vot nespatím. Bratrm odpouštím, jako onen Josef Egyptský, jen že

já úpím ve vtším otroctví.

Líbá staikou ruku Vaši váš syn

Josef Zemin."

Stará Zemínka se dívala brzy na psaní, zas na obálku, jako by

nevila, že patí jí. Tam stálo její jméno. A v dopise jméno jejího

miláka. Ruce jí sklesly v klín, papíry jí vypadly z rukou. Ubohá
staena zahledla se upen na obrázek bolestné Panny. Zdali i)ak i ona
pocítila vtších ran než Zemínka? Té chudince umírá taky syn, tam
nkde v cizích rukou, kde nad ním nikdo nezapláe, v dalekých kon-

inách svta. Teba by pibit byl na kíži, jen když by ho mohla zlíbat,

tyi dti má, ty ti jí dal bh pro soužení, tvrtého jí prodali do
ciziny.

Zemínka vstala, povzdechla, ale neplakala. Slza není nejvtším
znakem bolu. Oblekla se sváten, vzala psaní do kapsy, zamkla sv-
tniku a šla k Vítovi.

„Kde že máš tu adresu Josefa?"

Vit vystoupil na židli a za obrázkem jedním ji našel.

Zemínka ji mlky vzala a šla. K Tuanm. U vrat fary zazvonila

a když jí oteveli, vešla do pokojíku velebného pána.

„Velebný pane, už jsem dostala psaní od Josefa!"

„Tak co píše?"
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Zeniíiika vyala z kapsy dopis a odevzdala jej šedivómu farái.

Ten s nahnul k oknu a etl. Peetl a podíval so na Zemínku.

„Uložila J8(3ni si zde u viis, velebný pane, ástku jxMiéz na poheb,

na zpváky, na kiž náhrobní a i)ak na zádusní mši za sebe a svého

n(!])ožtíka. IJute tak dobrý a vratte mi ty peníze, pošlu je Josefovi

do Ameriky na zpátení cestu."

„Jak chcete, matiko. A víte, kde je?"

„Tuhle mám ten lístek."

„'JYnly mu je i)ošlete, a-li soude dle jelio psaní, bude ješt na

živu."

Starý knz vstal, otevel i)ílirádku u stolu a vyal Zemíninu
fundaci, udlal obálku, napsal jménem jejím krátký dopis, vložil peníze,

zalepil, zapeetil a napsal dle lístku adressu.

Zemínka vzala balíek, sliý])la se k ruce faráov, ale ten tomu
rychle zabránil. J)oprovodil ženu na smr bledou ku dveím a mlky dlouho

se za ni díval, když jjutovala silnicí k Slanému, aby tam odevzdala

])eníze na pošt.

Už byl veer, když se vrátila. Odemkla svoji svtniku, usedla

k oknu a nyní teprv se do sytosti vyplakala. Když jí pinesla služka

veei, ani se jí netknula a když jí pinesli ráno snídaní, sedla posud

tak u okna ve svátením ustrojení. Už neplakala. Myslili, že spi, budili

ji, aby šla snídat, ale Zemínka už se nezdárného dítte o nic neprosila.

]5yla tuhá, studená. Tak, jak byla, položil ji Vít do rakve.

Ješt dobe, že se ist a sváten oblékla. Dít by jí bylo neu-

strojilo.

A jak psal Josef, vícekrát se nevrátil. Zaslané peníze pišly za

tvrt léta na Tuanskou faru zpt a staiký knz je obrátil k pvo-
dnímu úelu.

Tch nkolik tisíc podílu, za nž bratí Josefa prodali, ani malou

mezeru nevyplnily v híších jejich. Vít dohospodail a potlouká se nkde
svtem, Eman si nkolikrát za svj dílec hodil v karty a Dominik si

zjednal všeho všudy novou pušku, pro niž b}-l co pytlák v hrabcím
revíru od hainvch zastelen;



Za živa pohben.
Americká povídka.

Napsal T. Bailey Aldrich. Peložil Jos. Pachmajer.

ráel jsem kdysi nábežím, kteréž se táhne mezi mým
obydlím a pisárnoii, pi emž potkal jsem muže, který

se v tchto místecli procházel. Obyejné, kdykoli

meškám na ulici, pohížen jsem zcela v myšlenky

a proplétám se davy lidu, nikoho si nevšímaje. Ale

tentokráte tvá onoho muže upoutala moji pozornost.

Ml oi tém už vyhaslé a vlas jeho, splývající až

na záda, byl šedinami prokvtlý ; ale jinak zdál se

neznámý muž ítati sotva 30 let. Mladistvá jeho postava

i i)ružná chze hodily se k šedému ctihodnému vlasu tak

málo, že mnohé oko zvdav na nm spoinulo. V duchu

mém vzbudil muž ten trapnou domnnku, že má bud cizí

hlavu aneb cizí trup. Bji zajisté Amerikán, aspo pokud
hlavy jeho se týe — nebo americký typ nedá se tak

snadno zapíti — a vše svdilo, že mnoho již zkusil a prožil,

a byl — ku podivu I — tak mlád a stár zárove.

Nežli jsem došel ulice sadové, vrátil jsem se k my-
šlenkám, z nichž mne onen muž nevdomky vyrušil, avšak

po celý den stavl se staromladý hoch se stíbrnými kadeemi jako

stín mezi mne a obchodní mé záležitosti.

Druhý den setkal jsem se s ním opt na nábeží. Opel se o ze-

lené zábradlí a pozoroval rej v pístavu. Pi pohledu na ilý a pestrý

tento život kmitl se v matném zraku jeho jasný paprsek, vjiiasl však

opt a oko jeho bylo temnjším, než kdykoli jindy. Tázal jsem se

v duchu sám sebe, zdali snad i muž tento vysílal za mladších let do

širých moí lodi své, které se nevrátily, a zda malé bárky, projíždjící

se zde pístavem, jsou pro nho obrazem ztrát, které byl utrpl.

Muž tento má zajisté za sebou zajímavou minulost a pál bych

si ji znáti, pronesl jsem polohlasem.

„Opravdu?" otázal se nkdo nedaleko mne.

Obrátiv se, spatil jsem svého souseda, pana Howellse, jenž zasmál

se srden, pistihnuv mne pi samomluv.
„Chcete-li," dodal, tváe se tajemné, „chci vám vyprávti o mi-

nulosti muže toho a znáte-li nkoho, jehož život byl stejn zajímavým,

poprosím vás pak, abyste mi o nm také vyprávl."

„Znáte jej tedy?"

„Znám i neznám. Neznám ho totiž osobn, avšak znám neoby-

ejnou událost z jeho života. Byl jsem náhodou v Paíži, když byl

pohben."
„Pohben?"
„Ovšem nikoli pohben v pravém slova smyslu, avšak vc byla

skoro táž. Máte-li tvrt hodinky asu," pokraoval pan Howells, „po-

sadíme se na onu lavici a eknu vám vše, co vím o této afée, kteráž

svého asu vzbudila v Paíži nemalou sensaci. Pán tento, kterýž se
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dosud, jak vidíte, u pístiivu prochází, mže vám l)ýti titulním obrázkem

k celé povídce, obrazem jaksi k textu piijojenym."

Na následujících stránkách méjtež tedy liistorku, kterou mi pan

Howells vylíil. Zatím co vyprávl, opel se mladý staec v plné zái

slunení o zábradlí, netuše ovšem, že as padesát krokfi od nho baví

se dva mluvkové jeho minulostí.

Ti osoby sedly v komnato s velikým oknem, jež vedlo na na-

mésti vendomské. Pan Dorine, obrácen témé zády ku dvma ostatním

osobám, sedel v jakési malé alkovu a etl v „Journalu des débats".

livílemi sal brejle, al)y je oistil ; vyhýbal se však úzkostlivé tomu,

aby nemusil pohlednouti na pohovku, v právo od nho ponkud v po-

zadí stojící. Na této sedly slena Dorinova a mladý americký gentleman,

z jehož pímého, krásného oblieje bylo lze uhodnouti postavení jeho

v rodin. Dne toho nebylo snad v celé Paíži šastnjšího lovka nad

Filipa Wendwortha. Život jeho byl tak rozkošný, že váhal pohlednouti

pes meze pítomnosti. Co mohla budoucnost poskytnouti ješt srdci jeho

blahem petékajícímu ? Co mohla mu vzíti ? Nejvtší blažeností prochvívá

arci vždy cosi bolného — jakési tušení — temný mráek na plekém
obzoru vystupující — jakýsi bezejmenný pocit tesklivé tísn a tento

temný pímrak sklánl se nad Wendworthem, když veer povstal, a ped
odchodem ruku Juliinu zamyšlen ke rtm pitiskl.

liystrý a zkušený pozorovatel nebyl by ho v tu chvíli pokládal

za nejšastnjšího lovka v Paíži, jakým mohl býti právem nazýván.

Pan Dorine odložil noviny a pistoupil k Filipovi.

„Mluví-li pan Cherl)onau i)ravdu," pravil, „a je-li dm takovým,

jak jej líí, radím vám, abyste kupní smlouvu ihned uzavel. Provázel

bych vás rád, Filipe, avšak neupírám, ztrácím ptáka svého píliš nerad,

než abych vám pomáhal ješt hnízdeko pro nho hledati. Nezapomete,
že poslední vlak odjíždí k Paíži v 5 hodin. Nezmeškejte tedy, za-

koupili jsme již loži pro zítejší premiéru Sardouovu. Do zítejšího

veera," dodal staec s úsmvem, „bude .Julie suad již starou pannou,

do doby té jest pro nás skorém celé století."

Druhého dne zavezl vlak Filipa do jedné z nejkrásnjších kra-

jinek v okolí paížském. Když byl as hodinu mezi zelenými kovinami
kráel, dostihl Wendworth obydlí pana Cherbonau. Jako ve snech kráel
šastný jinoch z komnaty do komnaty, prohledl skleník, stáje, zahradu,

i malý, zalesnný park, oživený veselým, stále šumícím a zurícím po-

tokem. Po té obdval Filip u pana Cherbonau, uzavel koupi a odebral

se smrem ku stanici, kam i)išel dosti záhy, aby mohl vlaku ku zpá-

tení jízd použíti.

Když Filip uzel ped sebou Paíž se svtly v soumraku se kmi-

tajícími a s vžmi i chrámy, zdvihajícími se do veerního vzduchu,

zdálo se mu, jakoby byla léta uplynula od té doby, když msto na-

posled vitll.

Pibyv do Paíže, odejel ihned do svého hotelu, kde nalezl na
stole nkolik list. Nepohlednuv ani na adressy, pevlekl se do vhod-

njšího odvu.



326 T. Bailey Aldrich:

Díve zdálo se mu i)n netrplivosti, s jakou práhnul spatiti opt
slenu Dorinovu, že vlak jen krokem se pohybuje, nyní bylo mu zase,

jakoby se drožka po ulici i)lížila. Konen zastavil povoz ped domem
pán Dorinovým. Dvée otevely se v okamžiku, když Filip poslední

stupe schodišt jn-ekroil. Sluha vzal inlky pláš a klobouk z jeho

ruky; Filip pozoroval jakousi poclunurnou dstojnost v jeho jednání.

Kebyl však nyní také on lenem rodiny?

„Pan Dorine," pravil sluha váhavým hlasem, „nemže vás okam-
žit pijati; prosí vás vš,ak, abyste vešel do salonu."

„Jest slena— ?'

„Ano?"
„Sama?"
„Ano", opakoval sluha, pohlednuv s udiveným a tázavým výrazem

na Filipa, který ztží potlail projev radosti.

Poprvé dopáno mu bylo tedy promluviti se slenou o samot.
Až dosud bavil se s Julií vždy jen za pítomnosti pana Dorina aneb
nkoho jiného. Paížské dívky ve stycích svých se snoubencem jsou pou-
tány nejpísnjší etiketou.

S tlukoucím srdcem spchal Filip slab osvtleným koridorem, do
nhož pronikala vn kvtin Julií se zálibou pstovaných, a otevel
ztichounka dvée salonu.

Y komnat bylo šero. Pod lustrem postaven byl úzký, erný kata-

falk. Na stole, j^odle nho stojícím, nalézaly se kíž s ukižovaným
a rozžatá svíce; kolem nich byly rozházeny bílé kvty.

Julie Dorinova byla mrtva.

Když pan Dorine uslyšel pronikavý výkik, jenž náhle perušil
dusné ticho, spchal z knihovny do salonu a spatil Filipa, jenž stál

nprosted komnaty jako píšerný zjev.

Teprve pozdji dostalo se Wendworthovi podrobnjších zp]'áv o ne-

štstí, jímž byl tak náhle stižen.

Veer po odchodu jeho odešla slena Dorinova do své ložnice ve

zdraví na pohled neporušeném a rozkázala služce, aby ji ráno záhy
vzbudila. Služka vešla v uritý as do ložnice a spatila slenu sedti
dosud v lenošce, na pohled spící; otevená kniha ležela na zemi u jejích

nohou. Služka povšimla si, že lože jest nedotknuto a že Julie odna jest

dosud šatem, který mla na veer. Pistoupila ku slen, aby ji pro-

budila; avšak nebyl to spánek, byl to vný klid smrti —
Dva listy zaslány byly Filipovi, jeden na stanici, druhý do hotelu.

První list ho nezastihl, druhý list Filip neotevel. Pi jeho píchodu
odkázal jej sluha, domnívaje se, že Filip jest o úmrtí slenin zpraven,

s krutou neopatrností pímo do salonu.

Bohatství dívky, krása a náhlá smr její, jakož i ponkud roman-
tický ráz, kterýž mla láska její k mladému Amerikánu — vše to pi-
lákalo nepehledné davy k pohbu, jenž odbýval se z chrámu v ulici

Agnessau. Mrtvola mla býti uložena v rodinné hrobce na hbitov
montmartreském.

Hrobku tuto nutno popsati.

Nejdíve pišlo se k železné, prolomené míži, kterou bylo vidti

do neveliké pedsín, na jejímž konci nalézaly se dubové dvee. Kamenné
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schody vedly do hrol)ky, kteráž byla 15 až dvacet stop zšíí i zdélí

;

uniéle zízeným pístrojem na steše vcházel do hrobky stále erstvý

vzdudi. V lirohce nalézaly se dva sarkofágy; ve starším uloženy byly

ostatky paní Doriuové, již ped lety zesnulé; druhý sarkofá^í byl zcela

nový a na strano jeho vyryta byla písnujna „J. D." ve vkusném, liliemi

oi)leteném nionojíraniu.

Pohební prvod stanul u vchodu do zahrádky, kterou byla hrobka

obklopena, a jen nejbližší píbuzní vešli za nosii do hrobky. Vysoká
svíce vosková, jakých se v katolických chrámech- užívá, hoela na dolním

konci sarkofágu, vrhajíc matné svtlo na stední prostoru hrobky, takže

stíny, kupící s(! ve všech rozích a koutech, stávaly se hlubšími a temnj-

šími. Pi i)lápolavém svitu této svíce vložena byla rakev do schránky

žulové, tžká deska mramorová zasazena do otvoru a dubové dvee
otoily se skípav v rezavých veejích, zaplašivše paprsek, jenž na

okamžik do temnoty proniknouti se odvážil.

Pan Doriue, zahalen ve svj pláš, vrhl se na zadní sedátko svého

povozu. Oddán bolu svému nepozoroval, že jest sám. Kola zaskípala

v písku alejí a bylo opt ticho na hbitov montmartreském. U hlavního

vchodu rozdvojily se ady povoz a rozjely se do rzných ulic s ry-

chlostí, jako by pinášela tato pocit ulehení.

Skípot kol odjíždjících povoz ztratil se již v dáli, když Filip

otevel zraky, jako by ze spánku byl ijrobuzen. Opíraje se o ráme,

vztýil se a zíral kolem do tmy, jež ho obkliovala.

Kde se nalézal? Nabyl okamžit vdomí o všem, co se s ním

udalo. Zstal v lirobce

!

Kleel na vzdáleném konci sarkofágu a upadl ])ezpocbyby do mdlob.

Pi posledních obadech slavnostních nepozoroval zajisté nikdo, že zmizel.

První dojem, který pocítil, bylo pirozen zdšení, kteréž ale zmi-

zelo tak rychle, jak náhle se v nm probudilo. Život pro nho pozbyl

veškerého kouzla a ml-li zemíti po boku Julie, zdaž se tím nesplovalo

pání, které v posledních dnech tak asto pronesl? Co bylo mu nkolik

let díve neb pozdji ? Bím života musí konen pece odhoditi

!

A pro by se nemlo tak státi už nyní? .... Osten výitky bodl jej

náhle pi této myšlence. Mže-li odmítnouti tak bezcitne lásku, jež

bdla nad jeho kolébkou? Svaté jméno drahé matky zachvlo se na

jeho rtech.

Není zbablcem, že vzdává se bez zápasu života, který pro ni za-

chovati bylo svatou jeho povinností? Ano, nebylo povinností jeho k živým

i mrtvým, zkoušeti okolnosti zoufalého postavení a pemoci, bude-li to

v moci lidské, veškeré pekážky, jež se mu do cesty staví?

A tlo jeho bylo slabé a útlé jako tlo ženy, byl pece jedním

z tch, kteí, jsouce chabými za obyejných pomr, s chvatem radostným

a jakýmsi jásotem spchají mit síly své s protivenstvím. Tajemná
báze ped ímsi nadpirozeným, jež ve chvílích takových lidí se zmo-

cuje, nemla v srdci jeho místa. IÍ3^1 prosté uzaven ve prostoe, z níž

v urité dob za každou cenu musel se dostati. Hrobka tato chovala

drahé ostatky ženy, kterou byl miloval, avšak okolnost tato nemla pro

nho významu dsného, spíše upokojovala rozechvnou mysl jeho. Julie

byla dosud krásným zjevem. Duše její dlela daleko od tchto míst
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a kdyliy se jasný a istý duch ten vrátiti mohl, zdaliž by neuinil tak

jen, aby jej láskou svojí chi'áuil? Hrobka tato musela vzbuditi myšlenky

l)odobné a Filip neodmítal je z cela, když povstal a rukama v temnotách

tápal, duch jeho byl však píliš svží a praktický, než aby se byl na

<lloulio oddal pocitm takovým.

Filij), jenž bj'l kuák, ml náhodou nkolik zápalek u sebe. Po
nkolika marných pokusech podailo se mu, rozžati jednu z nich a v n-
kolika vteinách, co zápalka hoela, seznal, že byla vosková svíce v hrobce

zapomenuta.

Mohl ji potebovati, aby vyšetil, jak pevn jest hrol)ka uzavena.
Kdyby se mu podailo prolomiti jakýmkoli spsobem vnitní dvee a do-

stati se až ku míži, na kterou se toliko nejasn pamatoval, mohl
doufati aspo, že volání jeho nkdo uslyší. Avšak dubové dvee byly

neliybny jako ze, do níž byly tsn zasazeny. I kdyby byl ml po

ruce potebné nástroje, nebylo závory, kterou by mohl rozraziti ; i veeje

umístny byly na stran zevnjší.

Filip, pesvdiv se o tom, postavil svtlo ; opt na zemi, opel se

o stnu a pozoroval modrý plamen, jenž plápolal, jakoby chtl od svíce

uletti.

Jest ješt dobe, pravil si v duchu, že tu je stále erstvý vzduch.

Náhle trhl sebou a shasil kvapn svtlo, život jeho závisel zcela

od této svíce. etl v jisté povídce, líící ztroskotání korábu, že plavci po

nkolik dní živili se voskem ze svící, kteréž byl šílenec z tonoucího

korábu hodil do záchranné kocábky. A takto byl by Filip život svj
málem sám spálil.

Pi chvilkovém plaménku zápalky pohledl Filip na hodinky. Z-
staly státi na jedenácti— avšak na jedenácti z pedešlého veera anebo

z dnešního rána? Pohební prvod opustil bránu o desáté hodin. Kolik

hodin uplynulo as od té doby? Jak dlouho byl bez vdomí? Nemohl
více ítati hodiny, kteréž pro nešastníka plíží se jako hlemýžové, bla-

ženému letí však jako vlaštovky.

Pozdvilil svici a usedl na kamenné schody. Povaha jeho byla

sanguinická; ale když uvažoval možnost svého zachránní, byla nadje
jeho velice temna. Pátelé museli jej zajisté záhy pohešovati ; okol-

nosti, za nicliž zmizel, vzbudí mezi nimi zdšení : budou pátrati po nm
se vším úsilím, — napadne-li však nkomu, aby hledal živého lovka
na hbitovu montmartreském ?

Policejní prefekt vyšle sta duch služebných na všechny strany,

mrtvola jeho bude hledána v Sekvan ; dkladný popis jeho osoby vezeti

bude v zápisníku každého strážníka a zatím nalézá se on — v hrobce

rodiny Dorinových!

Avšak na druhé stran jest jisto, že byl posledn v tchto místech

pozorován. Vtipnému agentu policejnímu bude to ovšem východištm pi
pátrání po zmizelém.

Mimo to, není-li možno, že poadatel pohbu vrátí se pro svíci,

kterou zajisté zúmysln v hrobce nenechal? Nepošle-li snad pan Dorine

na rakev erstvé vnce z kvtin na místo tchto, kteréž tak opojnou

a silnou vni v hrobce vydychují? Bda! Jak pravd nepodobny jsou

všechny ty nadje. Avšak nesplní-li se záhy žádná z nich, bylo by lépe.
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al)y se n i k d y nesplnila. Jak dloiilio nmio. zachovati poslední jiskru

života?

Kapesním nožem svým rozízl Wendvvortii svíci ve tyry, stejné

velké kusy,

V noci, jioítal, sním první kus, zítra druhý, tetí kus sním j)0-

zejtil a dne následujícího sním z])ytck — ])ak oekávati hudu vysvoho-

zení neb — konec.

Ráno ped tím nesnídal Filip nieho, není-li í.ska svtlého aje
také snídaním. Díve nepocioval žádného hladu, nyní však byl hladov

jako vlk. Odkládal však stále s jídlem, pokud bylo možno. Dle výpotu
jeho byla as jmlnoc, kdy odhodlal se okusiti poi)rvé i)odivný svj pokrm.
Tento kus vosku byl zcela bez chuti, úelu svému však vyhovl. Na
okamžik byl hlad ukojen, i)0 chvíli poal v.šak Filip pociovati jinou

nemilou okolnost. Pro vlhkost zdí a mrazivý iirvan, jejž neviditelný

l)ístroj ventilaní zpsoboval, mrzla mu krev v žilách. Jediným pro-

stedkem i)roti tomu bylo pecházeti stále sem a tam hrobkou. Nkdy
zmocnila se ho i nesmírná ospalost a musil • iiapjati veškeré síly své,

aby ji pemohl. Usnouti znailo, jak tušil dobe, tolik co zemíti,

kdežto on byl odhodlán žíti.

Nejpodivnjší obrazy a myšlenky víily v jeho hlav, když pe-
cházel nejistými kroky po kamenné podlaze hrobky, kráeje stále podle

zdi, aby se sarkofág nedotkl.

Hlasy, jež dávno umlkly, pronášely slova dávno zapomenutá; tváe,

známé mu z dtství, vystupovaly ve tmách hroidíy živ ped jeho oima.
Celý život rozvinul se jako panorama s nejmenšími podrobnostmi

ped pohledem jeho ; veškeré zmny bhem roku, jež pinesly mu lásku

a smrt, blaho i útrapy, smstnaly se v jediné vtein v jeho myšlenkách.

Necítil již ospalosti, avšak znovu ozýval se naléhavý hlad.

„Musí býti již jitro," pravil. „Záivé slunce zlatí snad nyní

stechy vží a chrám i)aížských anebo snad snáší se chladný déš nad

mstem a bije a šumí na hrobkách nade mnou. Paíž ! Ach nyní jest

mi jako snem! Což procházel jsem se opravdu nkdy v záivém svitu

slunením po veselých jejích boulevardech?"

Filij) vdl, že tma, mlení a chlad jej konen pozvolna pe-
mohou. Zimniná innost mozku jeho vyvolala reakci. Byl jako zmámen,
opojen, klesl na schody a nemyslel již na nic. Náhodou dotkla se ruka

jeho kusu vosku. Uchopil jej a pojídal ho mechanicky. To oživilo jej

opt. „Podivno," pravil si v duchu, „že nemám žízn? Snad jest vlhkost

zdí toho píinou? Po dva dny nedotkla se rt mých ani krpj vody

a pece necítím žízn. Ospalost, bohudíky, již zmizela. Tak dlouho

jsem snad nikdy posud nebdl; te mohl by toliko narkotický jed se-

víti víka mých oí. Zajisté jest píinou toho báze ped spánkem?"
Minuty zdály se mu býti hodinami. Chvílemi chodil po hrobce, chvílemi

naslouchal u dveí.

Nkteré okamžiky i)ojímala ho mocná touha, aby se vrhl na ka-

mennou schránku, jež chovala mrtvolu Juliinu, a aby vzdal se všech

pokus zachrániti svj život.

Zbyl mu ješt jediný kus vosku. Tetí byl sndl, nikoli aby hlad

ukojil, nýbrž jen z pouhé ojjatrnosti. Požil ho jako požíváme odporný
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lék, jenž nul uás pi život zachovati. Obrovskými kroky blížil se již

as, kdy nebude se mu dostávati ani této bídné potravy.

ekal a váhal s posledním kusem tak dlouho, pokud bylo možno.
Postil se tentokráte velmi dlouho. Kus vosku, který ml v ruce, byl

mu svatým pí-cdmtem. Byl poslední jeho zbraní proti smrti

!

Konen pozdvihl jej pece ke rtm a srdce se mu pi tom se-

velo jako dosud nikdy. Pak stanul náhle ani nedýchaje a naslouchal,

mrštil voskem do hrobky, dvée se rozlétly a Filip oslnným zrakem
spatil postavu pán Dorinovu, jež odrážela se oste od modré klenby

nebes.

Vy\'edli jej poloslepého z temnot na svtlo denní a pan Dorine
pozoroval, že Filipv vlas, díve jako havran erný, na mnohých místech

úpln sešedivl. I oi jeho pohash", temnota zkalila jejich lesk.

„A jak dlouho byl pece v hrobce uzaven?" tázal jsem se pana
Howellse, když umlkl.

„Práv jednu hodinu a dvacet minut — " pravil pan
Howells, usmívaje se vesele.

V té chvíli kráel práv Filip Wendworth v slunení zái kolem nás.

Vypravování pán Howellsovo pronásledovalo mne všude. Jakou
strašnou zkoušku musel ijestáti tento mladý ješt muž! Utrpení jeho

bylo jediné svého druhu. Osmdesát minut bylo mu dvma dny!

Kdyby byl býval dva celé dny v hrobce uzaven, byla by ztratila

událost tato hlavní ást tragického rázu svého.

Jest pochopitelno, že jsem od této doby pana Wendwortha sle-

doval ješt s vtší zvdavostí. Vidl jsem jej den co den choditi v tchto

místech, a v osamlosti i ve snivém výrazu jeho spoívalo cosi tklivého,

co srdcem mým pohnulo. Divil jsem se, že jsem již díve z bledého

a výrazného oblieje jeho nevyetl román, který mi pan Howells sdlil.

Umínil jsem si proto, promluviti s ním, a jsem nevdl, co mu íci mám.

Kdysi z jitra setkali jsme se tváí v tvá na kižovatce dvou

cest. Stanul zdvoile, abych mohl jíti naped.
„Pane Wendworthe," pravím, „chtl jsem ..."

Perušil mne.

„Nejmenuji se Wendworth," ekl hlasem zcela obyejným, „jméno

mé jest Jones."

„Jo — Jo — Jones," vyrážel jsem nesouvisle.

„Ne, nikoli Josef Jones," pravil s chladným výrazem, „nýbrž

Bedich Jones!"

Slabé svtélko, v kterémž poala se mi jeviti vrolomnost pítele

Howellse, kmitlo se mi mozkem.

Pan Bedich Jones diví se zajisté ješt dnes, pro jistý cizinec

oslovil jej jako pana Wendwortha a pak jako šílený odtud prchal

a v davu lidu zmizel.

Pravdou jest, že si pan Howells ádn zaprášil — vrhl prý se na

literaturu a pemýšleje o velikém svém románu americkém, který dosud

svtla nespatil, pozbyl ponkud rozumu. Chtl se pesvditi, jaký

dojem uiní na mne jedna kapitola jeho románu, a proto mn ji vy-

právl.
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Hrdina mj, pan Jones, byl— jak jsem se pozdji dovédél— muž
zcela obyejného rázu a zabýval se stavbou krásného mostu žulového,

jenž pozvolna vztyéoval se nad stíbrnými vlnami moského zálivu

v sadech veejných.

Vzpomenu-li na vzdušné zámky, kteréž stavl pan Ilowells na zá-

kladech lehkovérnosti mé, mohu ztéží potlaiti smích, a cítím poko-

ení, že stal jsem se bezdnou obtí kouzelného jeho umní.

O milostných vztazích

Františka Ladislava Celakovského.

Napsal

Dr. Frant. Bakovský.

évec „Rže stolisté" byl vzhledem k dívkám srdce

velmi chytlavého ; ale jak rychle v nm ohe náklon-

j i
nosti vzplanul, tak rychle obyejné též uhasínal, až

^ konen elakovský pece pravou trvalou láskou byl

upoután ...
Jak naklonn byl Celakovský dívkám, o tom

svdí výmluvn jeho dopisy. Josefu Vlastislavu Plánkoví

psal z Prahy do svého rodišt Strakonic r. 1820: „Mé
pkné poruení, teba i nkolik hubiek našim Kaenkám,
Terinkám a co tch svtic více v našem kalendái." Po-

dobn, odešed ze svých studií z Budjovic dom na prázd-

niny, psal Josefu Vlastimilu Kamarýtovi 30. záí r. 1820:

„Pocelovav v Budjovicích Nanrlinky a Katrlinky, i s mým
íilekem šastn jsem se dom dožabroval."

R. 1819, tedy práv ve dvacátém roce veku svého,

Celakovský složil báse s názvem „Vzpomínání", která takto

zní

:

. Na t myslím, dve ušlechtilé,

když m jitro ze sna roztomile

v ranní kráse budívá,

v hájek loudívá.

Na t myslím, když slunéko vzešlé

o poleduách utšení sešle,

kdy mne podnt milosti

vábí k radosti.

U veer, kdy pi potku sedím,

smutn pes lesy v ty kraje hledím,

kde má jedinká

chodí zlatá Julinka.

22
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Ano, v tiché noní saniotnosti

po Vcás putující v dalekosti,

vrné hvzdiky,
posýlám jí hubiky.

Jestliže báse tato vztahuje se k osob skutené a nikoli k pou-

hému výmyslu básnickému, byla by prvá povdomá milenka elakov-
ského — Julie. Avšak, kdo bjda, kdež a jak elakovský se s ní se-

známil, o tom nieho bychom nevdli a jen bychom mohli souditi,

že tato prvá láska elakovského skonila se brzo velice smutn. Složilt

elakovský téhož roku 1819. dv básn, které nám oznamují, že milenka

jeho Julie zemela. Básn ty otiskl ve „Smíšených básních", vydaných
r. 1822., ale do pozdjších vydání svých básní jich nepojal. Znjí takto :

Na Julii.

Julie ! 2)ro v té dob utšené,

v mé když oi mocné okouzlené

z tváí tvých se záe prýštila,

když se pede mnou nebné rozvíjel rozkoše trn,

a duch mj zliostn zemské tíhoty,

žídlem jilynul rajské blahoty:

pro jsi ze stíbrných strun

tesoucí se rukou

smrti píse, tesknou, trudnozvukou,

mysl srážející loudila?

Slzou na to — slzou koruny pevážící,

vážným otazem se stkvící

:

„Zdaž za hrobem šastní snové se neroztíští,

zdaž i tam naší milosti kyne píští?"

duše tvá v celé na mne spanilosti dchla.

1 jí kyne, dvenko, dvuj

!

píští vn Vesnou splývající —
než milencov výstraze stj!

Nám též po letech blažených,

po mnohýcli letech — ješt mnohých,

smutný rozpoje veer zašeí —
a na mne zamí —
ne ! ach, nikoli

!

(bolest ta by Julii zetela!)

A t osudv železných stela

k svatým behm léthejským

od ])oku mého strhne:

Milenko, nepi!

ach, milenko, nepi!

nepam nesoucí vlnu nepi!

Potuluj se v smutném cypišovém háji,

dokud stín mj, skloniv k temnému se kraji,

po nemnohých
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chvílích zde protoužených,

v zanícciiúni objetí

stín tvj nepostihne,

a v jedno nesjiline!

Šál tu nabravše náš šustící poplyne krok

pes istící, zrcadlný tok,

v zjasnné ztepilosti

k vné milosti,

k i)olím elisejským!

U Julii na hrobu.

Víc t nezneuctím, hrobko svtomilá,

ni t, hvzdo kleslá v temném zákrytu

;

víc mé nerozsápe váše zdivoilá

zhojné srdce v strašném smysl pozbytu

:

jihne srdce — slzy kanou — bol se pýí —
v ututlání hasnou žární ohové;
dejte, duch mi\j a se opt s vámi smíí.

istí, nesmrtelní Manové.

Klidné obydlíko ! kvítí nžné mládne

na tvém zase zelenavém pokrovu

;

mn jen kvítek kojný, usvadnutý žádné

jarní dchnutí nevyvábí poznovu:

ne zde —• tam, jen tam nadjnou kotvu klásti

volno, kde mé blaho svty putuje;

6, kýž brzy možná schránu tížnou stásti!

Kdy, ach, kdy ta doba pipluje?

Avšak ze smutné nálady, která jeví se nám v básních tch, Cela-

kovský probral se za nedlouho, jak svdí již oba dopisy z r. 1820,

z nichž hned na poátku pítomné rozpravy úryvky jsme podali
;
jiných

doklad toho hojnost poskytují nám básn, které v témže roce Cela-

kovský složil. Jmenovit také z r. 1820. pochází známá jeho tveraivá
píse „Dve, já ti udlám", zaínající se tmito verši:

Btulinko boubelatá,

darmo se mne vzdaluješ

;

darmo ústka ržovatá
zlíbati mi zbrauješ

:

znám já arovati;

dve, já ti udlám

!

V této dob elakovský napsal i báse „Na zahrad", v které

velebí horoucn blaho lásky. Báse ta zní:

22*
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Krása . . . zlato . , . sláva . . . blaho lásky —
jen se nerozsmekiii vrtké štstí,

jež mi do tetice osud vstí

sledním lístkem plané sedmikrásky,

blaho lásky!

Kam, motýlku, s kvítku lna spješ?

Kam ty, ptáku, naniženým letem?

Aj, vtíku, opeený kvtem,
kam ty, kam ty od jablon vješ?

K ní-li spješ?

K ní? O, vezmi tento lístek lásky,

jí ho zavj do ader tichého

temna; ty však hlásej do šerého

jitra, ptáku, medovými hlásky:

Blaho lásky.

A ješt jeden doklad milostné nálady elakovského máme z roku
1820. V dopise totiž elakovského ke Kamarýtovi ze dne 22. listopadu

roku 1820 teme slova: „Jungmann! Jungmann! ó, co to jméno lahodí

sluchu mému! jak blaží a pojí a dviže srdce mé! . . . Znáš-li pak jeho

dceru? Ani ješt jejího jména nevím — a — a nesmím toho vysloviti."

Ze slov tchto lze arci souditi leda jen, že dcera Jungmannova vznt-
livému jinochovi se zalíbila; o njakém milostném anebo vbec užším

styku mezi nimi není známo nieho.

Následujícího roku však vyniká z dopis elakovského jedna díví
postava živji. Seznámil se s ní o prázdninách r. 1821, které trávil

na Hrubé Skále, a dívka ta byla — Nmky n. Zmínil se o tom Ka-
marýtovi, zvstovav mu, že vede „prostopášný život", tmito slovy: „Tu
ježdní, tu stílení, tu navštvování, tu procházky, tu — nu, a hm !

—
1—a—la—s—k—a—ska—láska. Vru, vru, brachu mj ! Tu mne silné

popadá za plíce, ó, však já to hned pedzvídal, ubíraje se z Prahy na
venkov . . . Gott gebe nur eine gute Pfriinde, ženu mám. Ty se smješ
a lituješ m, že mi rozum uchází — však jindy se smluvíme. Ženu
musíš míti, každý došek na steše volá, proež toho dosti." Navrátiv

se pak do Prahy, v dopise ze dne 7. listopadu r. 1821 tuto lásku

svou podrobnji mu vyložil takto: „Libo nebo žel, milý Vlastimile, my
zase po tolikých rozkošných utšených a blažených dnech v kraji po-

žívaných museli opt do Prahy ... Já tob již v posledním listu nco
podotekl o pknosti kraj kolem Hrubé Skály . . . Tedy na chvilku

pokraujme zase v našem cestování. S den cesty od Hrubé Skály leží

msteko Hostinné (Arnau) a pl hodiny dále zámek a vesnice Orlov

ili, jak to nmecký jazyk zde zove, Arnsdorf, tu já v rodin barona
ze Silbersteinu celých tí nedl s potšením potrval. Krajina ta, ti

dobí lidé zde, baron a baronka nad míru a obyej vlídní, to vše mi
obtžovalo odchod. A k tomu ona — kdo ona? — posekej maliko,
jen mn dej díve krajinu tu opsati, a odpus, že práv jí k vli tob
nmecky popíšu." Po té elakovský uvádí nmeckou báse, kterou dle
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bilsn Góthovy byl složil,*) a- potom pokrauje: „Amen ekneš. Ba
tak se s námi dje ... Já svým asem dlám jjarodie po Gótliovi,

k vli — ? k vli Nýn; slyše ji zpívající pi fortepianu : Mignons

Sehnsuclit, zvolil jsem totéž metrm a tuto halabolku udlal. O bys ji

zpívati, bys ji hráti slyšel! Jak to ladná, milostkami ušlechtná dívka.. ."

Uinila na elakovského zajisté nemalý dojem, když k vli ní

složil i nmeckou báse, akoli již od r. 1817 byl horlivým echem.**)

Ostatn, že elakovský sám dobe poznával povahu této své

prchavé náklonnosti, svdí jiné místo v témže dopise: „Snad mne mj
Vlastimil vytýkati bude nestálost — ba co všecko, co se tak kýmsito

lidem priházívá. Nicmén. Milujeme — ale — ale — platonicky, t. j.

iietlesn, pokocháme se s touto, s onou, blažíme se jejími vnadami,

a nejvýš pivedeme-li to k hubice, a pak — Morgen in ein anderes

Stádtchen, anderes Brot und andere Mádchen." Takž elakovský byl

tohdáž i v pomru k dívkám vren slovm, která pronesl v dopise Ka-
marýtovi již 24. ervna r, 1820, totiž: „Zmna je mj živel, a nic mne
díve neomrzí jako trvalost sebe prostopášnjší." Ale pes to prese

všecko elakovský vyslovil se v témže dopise ke Kamarýtovi také takto

:

„Však Nýna mi pece vždy v srdci tkvíti bude; a její políbení neza-

pomenu tak brzo, bylo to ovšem jen pi he na zástavy."

' Avšak ani o tomto milostném pomru elakovského není krom
zprávy, kterou jsme si uvedli, nieho jiného povdomo. Na nejvýše snad

dotýká se pomru toho také báse „Hrdlika", složená r. 1821. a zn-
jící takto

:

Pro, hrdliko zlatá,

pro m ze sna budíš?

^
Pro svým cukrováním

mou blahost mi pudíš?

Zdálo se mn ve snu

o mé nejmilejší,

o mé nejmilejší,

ach, a nejhrdjší.

Kolikrát v planoucích

oích mohla zíti,

v oích mohla ísti,

má co duše cítí.

Kolikráte mohla
povdomost míti,

ji jen jak se snažím

vždy na blízku míti.

*) Báse ta jest otištna ve „F. L. elakovského Sebraných listech" na
str. 09.

*•) Viz lánek od pisatele tchto ádk „Kdy F. L. elakovský pilnul
k písemnictví eskému?" v „Lumíru", ro. IcSSó na str. 200—202. a 216—218.
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Ale, ach! ni oi,

ani mé vzdychání

nepovzbudily t,

dívko, k milování.

Zdálo se mi ve snu

o mé nejmilejší

;

povolnou jsem líbal

láskou nejilejší.

Pro, hrdliko zlatá,

pro m ze sna budíš?

Pro svým cukrováním

mé srdéko trudíš ?

Z roku 1822 a 1823 elakovský nezachoval nám ani v dopisech

ani v básních žádné zprávy, které bychom si k úelu svému všimnouti

mli. Teprve na pechodu roku 1823 v rok 1824 udala se v život
elakovského píhoda velmi zajímavá a v naši rozpravu náležející.

Dne 29. prosince 1823 byla po pestávce mnoha let provozována

zase eská opera, a to „Rodina Švýcarská" v peklade Karla Simeona
Macháka. Úspch pedstavení toho byl velmi stkvly, takže nadšený

jásot a plesuá radost byla vzbuzena mezi vlastenci nesmírná. Zprávy

tehdejších asopisv o pedstavení tom oplývají chválou a zvlášt nad-

šen zmiují se o výkonu mladistvé sleny Kateiny Kometové,,
zpvaky nmecké opery pražské, která pijala elnou roli (Emelinu).

A k tomuto pedstavení víže se v doijisech elakovského rozkošná epi-

sodka.

Hned na zaátku ledna r. 1824. elakovský psal Kamarýtovi

:

„Dne 29. prosince v stavovském zdejším divadle byla konen provozo-

vána dávno oekávaná „Rodina Švýcarská". Lóže, zavená sedadla,

parterre, vše a všudy plno, tlaenice dole a na galeriích pehrozná,

a každý s netrplivostí oekával vyhrnutí opony. . . . Kátinka Kometová,

rozená Pražka a žaka zdejšího konservatorium, pi-vní zpvkyne pi n-
meckém divadle, pevzala Emelinu. Vidl jsem již mnohou pvkyni opery,

i zpv krásný slyšel jsem, ale mocnost zpvu cizomluvného jen tak

jaksi povi'chn peklouzla povždycky pes mou hru. Tenkráte to bylo

jinak, a do smrti nezapomenu na tu slardkosmutnou chvíli. I vyjde Eme-
lina, oko baví na se obrácené, ucho rozslazené vnímá mateské zvuky,

pod rouškou nebeské hudby a andlského zpvu. Každý v opojení, každý

tleská v pochvalu, jen já tu stojím, rád bych tleskal, radji — to bylo

podivné kouzlo ! Znám vás nyní, slze radosti! Nemajíc radost více místa

vnit, cvalem ven — ven sob inila prchod, takže mj pán rytí vedle

mne v lóži sed (anebo já vedle nho) se mne tázal, co je mn? A já

ubohý — se vymlouval, že jsem na jednou dostal štkavku. To byl

úinek tvj, rozmilá mluvo naše! To byl úinek lásky k tob. Všickni

zpvcové najednou ku konci byli vyvoláni, a „Komet" se rozléhalo

hlasem velikým po sklepení. Pijda dom, takto rozbouen, hned sednu

a hned za tepla 2 znlky na Emelinu jsem udlal, které ale proti mému
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ohni dosti studeno vypadly, máš-li chu mžeš si je peísti v echo-

'^''"
'Pipomenuté dv6 znélky elakovského, vnované Katince Kometové,

jsou otištny v prvém ísle „Cechoslava", roc. 1824., a zneji.

1.

Ji ješt slyším — slyším liboznéní,

jíražto e se naše slavila,

slyším zvuky, jimiž kouzlila

v srdce Cech sladké opojení.

Chvalopíse žádná nezaméní

blaženost tu, kterou plodila,

au to ducha peru pílila

v ráje v nevýslovném vytržení.

Den i náš tu! — Uchází noc temná,

pod svým rouchem zpv náš skrývající;

aj, tu Ona úsvit zvstující.

V oslavu Tvou, umlkyn jemná!

každý krasocitný vlastenec

vonné kvítí chystej u vnec!

II.

asto hlasem luzných Sirén znla

v ucho moje lichá cizota;

ale vždy jen tajná tesknota

zvuk i hlaliol z srdce vycházela.

Jinak to má duše slastí chvla,

ješt chvje, ješt drkotá;

jaký pvab, jako lichota

v zpvu, kterým Emelina pla.

Nejsa z hejna mlkých Sybarit,

jakž vypustím silu blahých cit,

která v plápol prsy rozžala?

Svdte slzy, vylité z radosti,

svdte vy té mistryni zadosti;

krásnát i slzí pochvala.

elakovský l.vl tenkráte jinochem tyiadvacetiletým a srdce jeho

bylo snadno vzntlivé; Katince nebylo ješt plných sedmnácte let, a byla

r ó n n r7o kvt I kvdiv že k vlasteneckému citu elakovského

;Su':e'uké'j;ité is^\^i^^^, ^^.o.^.. u,o,o.m..

svého pispla velikolep k oslav zpvu eského . .
.
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Ale jak seznámiti se s ní? — Jak sblížiti se s ní? — A tu osud

byl elakovskému neoekávan pízniv.

Katinka byla lenem nmecké opery pražské a esky umla znan
nedokonale. Jsouc však roznícena stkvlým úspchem prvého vystoupení

na divadle eském, umínila si piuiti se ádn jazyku eskému. Hledajíc

pak uitele, obrátila se v té píin s prosbou k elakovskému. A tu

elakovský projevil Kamarýtovi svou radost z toho 17. ledna r. 1824.

tmito slovy: „O, šastné okamžení! šastná chvíle! blažená hodino!

která mne ponejprv do jejího klidného obydlí pivedla. Považ, jaká to

rozkoš pro mne! Já jsem — já — který tuto ozdobu zdejšího divadla,

tuto eskou srdenici a krásotku — v eském jazyku dále uím. To
jsou hodiny, to jsou lekcie! Pál bych, aby každá pl vku trvala.

Nyní a mi nkdo ekne, že eština neživí — že neblazí, že neomájuje,

že ueorájuje! Pod jakou záminkou, pod jakou rouškou, prostedkem
které vdy by mn bylo mohlo snáze býti, pístup k ní sob proklestiti?

A kdy zpívá, a kdy esky zpívá — nu, tu celí krové nade mnou se

toívají. A to je ta jedinká, posud ta nejmilejší odmna za lekcie, když

s rozslazeným uchem a tžkým srdcem od ní odcházívám. Nevím, ne-

klamou-li mne oi moje, jak se obyejn milencm dje, — ale v jednom
mne neklamou, v tom totiž, že se od obyejných herky a dvušek toho

druhu znait liší — prost jsem i já i ona vší etikety, — z které

druhdy se tolik ceremonií dlávalo, — a nezakládá zlaté vrchy na

marném fuikování a vtromelství. Ale hle, zas jedna strana popsána,

a já poád o jednom a o jednom švitoím — a švitoil bych rád teba
skrz deset stran, kdybych se neobával, že t to omrzí a že trplivého

poslouchae na tob nenalézám. Tu bych ti vypravoval, jak toto ne zú-

plna ITroké milostné dvátko— však o tom jindy. Ale já ku, co aby

se mj Vlastimil takhle o Velkonoci zas chtl do Prahy podívati a všecko

sám svým bystrým okem vydívati? To by byla radost radovánková!

O svátcích se hraje esky „Tankret". O svátcích bych ho vedl ke „Ko-

metce" — ta by mu ke cti zpívala, a já bych mu ke cti dal banket

ze samých variací, bravour, árií, koncerty a co všecko, ano byl bych

v stavu, abych blaženost jeho dovršil, byl bych v stavu sám jako statista

pi „Tankretovi" v choru stát. To bys ml radost! vi! A potom bych

mu dal perníkový vz dlat, — a zase by se. mohl s p. Bohem odebrat.

PijdiŽ pak, ho sebou!" (Pokraování.)

%



Grispe^íi

v Královicích.

Napsal Karel Appel.

steko Královice

v Plzesku chová

v sob paniátnost,

vysoce zajímavou

pro milovníky sta-

rožitností, jakož 1

pro každého, kdo
se rád poddává

chmurnému kouzlu

romantické povésti.

Mám na mysli sta-

robylou rodinnou hrobku Grispek. Starožitníci pojednali tu a tam
o té památnosti a také „Kvty" z roku 1837 pinesly popis hrobky
a povst o hromadném otrávení rodiny Grispek zde odpoívající. Ale
jelikož se — zajisté právem — domnívám, že z tehdejších odbratel
„Kvt" málo jest mezi nynjšími tenái, a ponvadž celá záležitost,

o kterou jde, novjším bádáním jiného nabyla svtla, chci tenáe jak

o výsledku tolioto bádání tak o nynjším stavu této památnosti zpraviti.

Za tím úelem vykonáme v duchu malou pou do Královic a cestou

prohledneme si také dv zajímavé stavby v okolí toho msteka.

Farní kostel v Královicích. Kreslil F. Kocnský.
Rvi J. Patoka.
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Po dráze rizesko-Bezenské pijedeme do Plas, kdež mile nás

pekvapí pvabné údolí, které se tu najednou ped námi otvírá, jsouc

se všech stran ovneno vysokými, bu zalesnnými nebo peliv ujira-

venými stránmi. Sestupujíce s nádraží vysoko ležícího, máme rozkošný

pohled dol na zele luk a zahrad, kterými se hbitá íka „Stela"

vine, a nemalé pekvapení zpsobí nám nádherné stavby bývalého Cister-

cienského kláštera Plasského s velikým kostelem a konventem, nad nímž

se vypíná moliutná, mdi krytá bá. Nyní slouží budova tato za sídlo

vrchnostenského úadu knížete Metternicha.

Znalec staveb pozná, picházeje blíže ku konventu, ihned význané
známky ušlechtilé renaissance Dienzenhoferovy a vstoupiv do vnit, nemálo

se podiví nádhernému zaízení celé budovy. Krásné, prostranné schody,

jakoby ve vzduchu visící, mívaly pozlacené zábradlí, vysoké chodby okrá-

šleny jsou malbami Kramolínovými, všechna okna a nesetné dvee vy-

nikají nejen velikostí, ale i ozdobnou prací kamenickou v obrubách

svých, refektá, knihovna (nyní se jí používá za divadlo), kulaté vysoké

sín (rondele), z nichž jedna chová knížecí rodinný archiv, zvlášt pak

pekrásn klenutá kaple kapitolní vzbuzují obdiv navštvovatele. Kdož
pak si ješt v mysli doloží, že svého asu všecky okrasy, baky, vásy

na stechách atd. stkvly se bohatým pozlacením, a povšimne si toho,

že celý krov rozsáhlé budovy ze silných dubových trám zhotoven, celá

pak budova pro bezpenost na dubových jehlách *) jest vystavna, mže
oceniti nákladnost této stavby, jíž se v leckterém ohledu nevyrovná tak

snadno žádná budova toho druhu ani v Praze ani v echách vbec.

Prohlednuvše památnosti Plasské, stoupáme po silnici, mnohými
oklikami vzhru na plá Kralovickou se vinoucí. Krajina jest z poátku
jednotvárná, uzavená, ale jakmile opouští silnice les, ihned utkví oko

naše na rozliných zajímavých pedmtech. V levo spatíme dvr „Se-

chutice" a oboru panskou, dále na sever jiný panský dvr s pkným
zámkem, „Ilubenov", a mezi obma jako u prosted vypíná se budova,

na pi-vní pohled zcela podobná Pražskému „Karlovu". Aspo bá veliká,

erven natená, zdá se býti tatáž, rozdíl však iní dv štíhlé vže
a pistavná klášterní budova. Soudíme, zdaleka se dívajíce, že to budova,

teba nyní jinému úelu než pvodn vnovaná, pec úpln zachovalá

a že spatíme podobn jako v Plaších mnoho pekvapujícího. Dokáme
se však pekvapení velmi nemilého ! ím blíže totiž picházíme, tím

uritji poznáváme, že budova tato je pustá, že okna její jsou vytluena,

krytba bán odtrhána, stechy poboeny, zdi rozvtralé a zvolna se roz-

padávající. A krákorající mrano kavek dopluje vhodn obraz smutné

zíceniny.

Každý tourista uvykl slyše slovo „zícenina" pedstaviti sob roz-

valený, na vysoké skále trící hrad aneb njaký zasmušilý a rozsypa-

nými hradbami obklopený zámek, kdo však vidí stavbu zcela moderní,

kteráž ani ohnm ani nepítelem zkázy nedoznala, nýbrž jen zlomyslnou

*) Ped asy bylo údolí moálovité, proto stavno na koly i jehly. Po-
ekadlo lidu praví, že pi Plasském konvente je les dubový jeden nahoe
a jeden dole.
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iiedhiilostí a úmyslným iJoškozenim zniena byla, nemže se ubrániti

dojmu velmi trapného.

„Týnec" i Týnice (tak se tato budova jmenuje) byl místem pou-

tnickým až do roku 1785, kdy si)olu s klášterem Plasským od císae

Josefa zrušen jest. Nový kostel s obytným stavením pro knéze byl

teprve málo let ped tím, r. 1779, nákladné dostaven.

Dno 7. srpna 1786 penesena socha Panny Marie — dle níž se

bývalé to ])outnické místo nazývá také Mariánská Týnice — s nkte-
rými skvosty do Královic a to u slavném prvodu, v knihácli mstských
do podrobná vypsaném. Náadí rozvezeno na rozliná místa. Tak do

Píbrami odvezen velký mramorový oltá, do Žebráka kazatelna, varhany

a zvony, vzácná pak roucha, stíbrné a zlaté vci odevzdány do Prahy
a není po nich již ani památky. Klášterní statky odstoupeny jsou ná-

boženské matici a úedníci, kteí je spravovali, nechtjíce na zachování

stavby žádného nákladu obtovati, všemožné se piiovali, aby co nej-

díve za své vzala. Tak na píklad dali strhati kruclitu, vytrhati všude

prkna a i)iskovcovou dlažbu, ano i odtrhati mdný kryt s kopule a pro-

dali m za GOO zl., aby za to zídili kotel do pivovaru! Krásn pra-

cované pískovcové zábradlí s vásami, kteréž na hoe kolem stechy

tvoilo pknou galerii, dali po ástech shazovati, tak dlouho pustošíce,

až více žádný dlník v tuto nebezpenou práci uvázati se nechtl.

Takovým spsobem budova vydána zhoubným úinkm dešt, snhu
a mrazu, zdi se rozpukaly a pokryly mechem. Nahoe pak usadila se

dosti bujná vegetace kovin, stromk, malin atd. U vnit chrámu, do

kteréhož nebezpeno již vkroiti, spatujeme v báni smle rozklenuté

malbu pknou, avšak již se rozpadávající ; v ele pak vidti na stn
malovaný oltá po spsobu onolio u sv. Klementa v Praze a po stranácli

nástnné obrazy ze života proroka Eliáše. V opuštném probošství budí

pozornost naši refektá s obrazem na strop, kterak rytí Romanus
odevzdává pozemky Týnické klášteru, a podobizny nkterých prelát.

Za tvrt hodiny dorazíme z Týnice do Královic. Píchozímu od

Plas poskytuje milý obraz toto msteko, malebn v mlké kotlin se

rozkládající. Na výcliodní a severní stranu pda trochu povystupuje

a tak, pohlížíme-li se strany jihozápadní, kupí se tu stechy dom jako

na obraze nad sebou vzrstajíce. Vstoupivše do msta nalézáme hlavni

ulice prostranné; ale mimo radnici, vystavnou r. 1793 a pozdji roz-

šíenou o nynjší soudní budovu, a potom hostinec „Starý Zámek"
nazvaný, jehožto massivní zd starobylou budovu prozrazují, nic zvlášt

pozoruhodného nespatujeme. Byly Královice, jako mnohá jiná místa,

astji znieny krutými požáry a to posledn roku 1845, kdy nejvtší

ást msta lehla popelem. Dílem pak následkem vkusu nového a z rzných
jiných píin zmizely starobylé štíty mšanských dom i devné žlaby

daleko do ulic zasahující, obrazy pak a sgrafity na stnách zabíleny

jsou.

Roku 1183 daroval Bedich, kníže eské z rodu Pemyslovc,
„ves" Královice klášteru Plasskému. Když pak r, 1420 Husité klášter

vypálili a svtští páni o zboží klášterní se rozdlili, octly se Královice

naped jen s polovinou svých obyvatel a pozemk a r. 1543 i s druhou



342 Karel Appel : Návštva u Grispek v Královicích.

polovicí pod vrchností Kacerovskou, kteréž dílem z násilí, dílem z nouze

od kláštera „na tyi životy" zastaveny jsou.

Jako díve sdílely osud kláštera, tak nyní zase sdruženy s rodinou

pán z Grispachíi, jejížto zakladatel, známý vbec pan Florian rytí

Grispek z Grispacli, zástavní zboží Kacerovské roku 1539 zakoupil.

Tento pán, jemuž Královice tak vrnými zstávaly jako díve klášteru

a pozdji pánm Kolovratm, hledl odmniti se tím, že jim opt n-
kterých výsad a svobod na králi eském vyprosil. Jeho piinním jsou

Královice r. 1547 povýšeny za msto, dáno jim právo šenkování piv

a vin cizích, prodeje soli, právo phon svých dlužník, právo ohraditi

msto hradbami atd. líoku 1575 založil nynjší farní kostel, kterýž

r. 1581 dostavn l)yl. Pi témž kostele vystavl pan Florian pro sebe

a svou rodinu hrobku, která jest vlastním cílem naší pouti. —
Farní kostel Kralovický na první pohled vzbuzuje pozornost naši

l)roto, že se ne erná jako mnohá jiná starožitná budova ani ueblá
jako nkterý nový kostelíek, ale— ervená, jsa z vtší ásti vystavn
z cihel tmavorudých, neovrhnutých, které tu již po ti sta let vzdorují

asu a povtrnosti. Východní ást kostela a mohutná vž složeny jsou

z rozliného zdiva, ale za to opateny pknou obmítkou s rýsováním na

vápn dosud dosti zachovaným. Vysoká gotická okna jak v lodi tak

v presbytéi, pilíe uvnit, strop klenutý, mohutnými žebry pravideln

rozlánkovaný dosvdují nám, že tu svorn psobil vliv Vladislavské

gotiky a renaissance florentinské a že stavitel zámku Kacerovského (dosta-

vného 1552) byl nepochybn zárove tvrcem této budovy.

Kostel jest uvnit dosti vkusn vymalován. Hlavní oltá, na nmž
umístna skí se sochou Panny Marie Týnické, není sice slohu kostela

pimen, ale dosti pkný. Skvostné pozlacení skín a tabernaklu, mo-
hutné stíbrné okrasy, pkn vykládané dubové lavice a stolice i jiné

vci zdobily díve poutní chrám Týnický. Na polední stran pistavna
ke kostelu vysoká kaple zcela jiného rázu než kostel. V ní nalézáme

na plnoní stran velký oltá z novjší doby s obrazem, kopií to ma-
donny Sixtinské, mnohé památnosti, pocházející z Palestiny, a na západní

stn velké, však valn již zvetšelé epitafium pan Floriana Grispeka.

Pod ním na podlaze vidti lze devný poklop, který kryje schody,

vedoucí do podzemní krypty rodiny Grispek.
Žádný cizinec neopomine, aby se tam nepodíval. Vábí ho zv-

davost spatiti tla nešastník, o nichž se dovídá, že se hromadn
otrávili a že mrtvoly jejich následkem požitého zvláštního jedu až na

naše asy neporušeny se zachovaly. Díve, než-li tenáe do této kobky
uvedu, chci jej seznámiti s onou povstí, týkající se rodiny Grispek
a smutného jejich konce. —

Trest povsti jest tato : Rodina rytí Grispek mla sídlo své

na zámku Kacerovském, asi 3 hodiny cesty od Královic vzdáleném,

a panovala celému zdejšímu vkolí. Zúastnila se spolu s hlavou svou,

panem Florianem, povstání eských stav proti císai Matyáši a králi

Ferdinandovi II. Sám protikrál Bedich Falcký byl na Kaerov hostem.

V nastalém rozhodném boji vstoupili všickni do ad vojska stavovského,

až na jednoho ze syn Florianových, který se stal tajn katolíkem

a pidal se k vojm ligy, uprchnuv z lásky k jedné šlechtin katolické
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z domu otcovského. Y bitv Blohorské setkal se od té doby ponejprv

se svým otcem a tento, rozhnván zradou na rodin spáchanou, neváhal

skoliti pádnou ranou vlastního syna svého. Avšak rána nebyla smrtelná.

Ranny penesen byl po bitv do Prahy a \yléiv se tu obtavou péí
své milenky, pekal tragický konec otce a bratr svých. Po nešastném

totiž výsledku bitvy na Bílé Hoe odjeli všichni Grispekové, až na toho

dnoho odpadlíka, na zámek Kacerovský a zde uzaveli se oekávajíce,

co se bude dále díti. Picházeli pak zvsti smutnjší a smutnjší. Soud

královský povolával jednoho po druhém z úastník odboje a tak došla

ada i na Grispeky. I napadlo panu Florianovi poslati jednoho ze

svých syn do Prahy, aby bu milost vj^irosil aneb aspo vyzvdl,
jaký trest na n eká. Milosti se jim nedostalo, nýbrž nálezem konfi-

skaní kommise mli Grispekové po 3 dni na pranýi vystaveni, erb

jejich katem rozpoltn, statky jejich zabaveny a oni z vlasti vjiiostni

býti. Jelikož pak k soudu se nedostavili, mli býti násiln pedvedeni.

Vyslanec nešastné rodiny, dovdv se o tom v Praze, vsedl na k
a uhánl tryskem na Kaerov. U vsi Bolevce, blízko Plzn, zastavil se

na chvíli u kíže na rozcestí. Pohlížeje na tvá Spasitelovu, zaal se

modliti o smilování, ale zdálo se mu, že hlava Kristova se od nho
odvracuje. V zoufalství a vzteku chopil se karabiny a roztíštil výstelem

hlavu Ukižovaného. Na to pádil ku Kaerovu tak divoce, že sluha,

který jej do Prahy provázel, pánovi ani staiti nemohl. Divoký jezdec

pak, dojev nádvoí hradního, ve zmatenosti své ani s kon neslezl, nýbrž

i s konm jel po schodech nahoru — ale tu klesl pod ním k a on

padaje rozbil si lebku. (Dosud se ukazují krvavé skvrny na sedmém
schodu.) Rodina Grispekova zatím dlela v jizb nad dotenými schody

shromáždna v nmém klidu a v pedtuše nešastného výsledku této

výpravy. Vyrušena jsouc lomozem a kikem na nádvoí, vybhla ven

a spatila to smutné divadlo. V tom picválal i sluha Ezechiel, kterýž,

jak jsme pravili, za pánem zbsile uhánjícím ponkud se opozdil. Sotva

dýchaje zpravil všecky o nastávající potup a blízkém zatení. Tu pan

Florian kázal všem vrátiti se do jizby a zde vykonav e o bývalé rodu

sláv a nastávajícím ponížení, vyzval všecky, aby spolenou dobrovolnou

smrtí se uchránili hanby svtské. Všichni souhlasili a oblekše se v erná
roucha usadili se za stl. V ele pan Florian a potom ostatní lenové

dle stáí. Na prázdné místo zrádcovo vyžádal .si zasednouti a spolu

zemíti vrný sluha Ezechiel. Potom pan Florian zvedl íši stíbrnou,

jedovatým nápojem naplnnou, a napiv se podával ostatním, sedícím tu

kolem nho v hrobovém tichu. Když pišla ada na nejmladšího, malého

to chlapce, zdráhal se tento a plakal, ale byl pinucen vypíti smrtonosný

nápoj. Když pak za krátko sekvestoi Lichtenštejnovi pišli vykonat

krutý nález, našli hrad otevený a služebnictva prázdný, jednu mrtvolu

na schodech a ostatní v rodinné jizb nahoe. Nescházel mezi nimi ani

domácí knz. Toto otrávení — tak koní povst — jest píinou, že

Grispekové v Kralovické krypt pochovaní dosud se zachovali neporu-

šeni, a leží v otevených rakvích a žádné stopy balsamování na mrtvo-

lách nalézti nelze.

—

Vstupme nyní, majíce na pamti tuto povst, z kaple dotené

dol do hrobky. Nkolik dosti píkrých schod vede nás do malé.
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okLMikcm osvtlené klenuté jizbiéky a na levo spatíme pevné dvée, na

skobu uzavené. Témi dostaneme se do vlastní krypty, ku které ješté

ti kamenné schody vedou. Je to jizba klenutá, 28 Vj' dlouhá a 16'

široká. Dvma okny, z venku na pólo zasypanými, vchází do ní svtlo

od východní a polední strany, takže zde panuje ustaviné pološero.

Podél východní a západní zdi odpoívají mrtvoly Grispeku dílem

v erných rakvích dílem v hlubokých, dlouhých, ernc natených bednách

i truhlách. Rakve i bedny leží adou na hrul)ých prknech. Mezi obma
adami mrtvol je ulika, takže do každé z rakví nahlédnouti lze.

Abychom tenáe upokojili, dokládáme ihned, že první pohled neiní
tak hrozný dojem, jakéhož bychom vzhledem k oné píšerné povsti

oekávali, nýbrž dojem posvátného klidu. Mrtvoly leží tu jako bezduché,

staré, hodn prachem protlelé sochy. Ale mýlil by se, kdo by, vzpomí-

naje velikého bohatství této rodiny, hledal njaké ozdoby a nádherný

starobylý šat. Cínové rakve dávno zmizely, ze starých šat zbyly jen

zvetšelé, zaprášené cáry a mnohá tla musela v novjší dob býti po-

kryta novými 'rubáši, které však nyní jsou také již velmi chatrné.

Pvodn, jak poznati lze, mli všichni dosplí zde odpoívající

dlouhé erné taláry dle stihu tehdejšího, na nohou hedvábné punochy
a stevíce, na hlavách pak birety. Oblieje, ruce a nohy, pokud je

vidti lze, jsou jakoby svraštlé a zakoralé, ale pes to tvoí celé tlo

jednu pevnou hmotu jakoby sochu, a dá se celé nazvednouti a postaviti.

U mnohých spatíme pkn zachované zuby, u jednoho i vous a až na

jednu mrtvolu, jejížto prázdné oní dlky odporn psobí, vypadají

všecky, jakoby tiše spaly.

Hnedle bychom jim toho klidu závidli, ale vidouce chudobu,

jakouž nyní obklopeni jsou, nemžeme jich nelitovati. Ostatn zkou-

ináme-li blíže, shledáme, že, a skorém ^500 let vtšina tchto tl vzdo-

rovala porušení, pece nkterá již podlehla a nkterá patrné známky
Idízkého rozpadnutí na sob jeví. Tak nalézáme zde místo 16 mrtvol,

kteréž zde roku 1820 ješt se nalézaly, již jen 5 mužských a 7 žen-

ských, pak z jednoho mužského tla pouze hlavu s pohrudnicí, a z ma-
lého dátka pouze kži z tlíka jeho, jakoby jircháem vypracovanou

;

hlavika schází.

O balsamování nesvdí navzdor neoekávané zachovalosti tchto

tl žádná známka, však ani ne — o otrávení. Tomuto odporuje nejen

klidný výraz v oblieji mrtvol, nýbrž i djepisné bádání.

Zastavíme se hned u první rakve, kteráž na kraji proti dveím
leží. Kdo si nahoe v kapli povšiml epitatia, na nmž vyobrazen jest

pan Ilorian se svou manželkou Rozinou, kterak kleíce, klaní se Spasi-

teli z hrobu vstávajícímu, ten ihned pozná, že odpoívá on zde v této

první rakvi. Toto tlo s výrazným svým obliejem i s podobou dosud

patrnou, dosvduje na první pohled, že se nemýlíme, považujíce je za

tlesnou schránku tohoto svým asem znamenitého muže.

Výraz tváe úpln se shoduje s podobiznou epitafia, jen že vous
na mrtvole již nespatujeme. Že se neotrávil aniž ml k tomu píiny,
nýbrž zemel smrtí pirozenou a že tedy ona povst podstatn se mýlí

již vzhledem ku hlavní osob, totiž panu Florianovi, pouuje nás Da-

ický, an praví: „Léta 1588 v úterý po družebné nedli na Nelahozevsi,
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sídle svém, zemol pan Florian (iriespek z Griespachu jsa v hojných

letech. Némec rozený, kterýž jsa chd a nízkého urození, vsak v li-

terním umní vycviený a dostav se do Cech, tak pi kancelái eském
na hrade Pražském vzešel, že radou královskou a vzácným uinn jest

a mnoho potebován byl. Nebo král Ferdinand k ueným lidem lásku

a náchylnost mel. A tak týž pan (iriespek zbohatnuv v echách úady
a dary královskými a jsa zvýšen, život svj v echách dokonal."

Jiylté Florian Grispek rytí z Grispachu, pocházející z rodiny

šlechtické v Tyrolsku a Bavorsku usedlé, služebníkem císae Ferdi-

nanda I., stal se ló'i2 sekretáem královským v echácli a nabyv zde

inkolátu, stal se komoím královským a konené i radou, kterýžto úad
zastával až do své smrti. Ueností svou, bystrostí ducha jakož i vy-

trvalostí prokázal svénm královskému píznivci i nástupcm jeho mnohou
vydatnou službu, zvlášt v hornictví všeho druhu a upravení financí.

Ilojn byv odmován, nabyl dostatených prostedk, aby od tehdejší

schudlé šlechty statek za statkem bu v zástavu pijímal aneb docela

kupoval. Z dchod svých a z výnosu statk, kteréž vzorné spravoval,

rozmnožil jmní své znamenité, takže najednou mezi nejbohatší pány

náležel. To mu vzbudilo závist domácích stav, kteráž propukla ve

zjevný odpor na snému zemském 20. dubna r. 1547, kdež Kinecký
z Ronova vyítal panu Florianovi mnohé nepkné vci, že totiž láme

peet, že se neprávné obohacuje atd. Bránní bylo marné a odporná

strana dovedla toho, že pan Florian Grispek vsazen do Bílé vže. Však

nešastný výsledek Smalkaldské výpravy donutil stavy, že ze strachu

ped králem ihned obrátili a odprce svého sami oistili. Na památku

toho dal si Florian Grisi)ek bílou vž do erbu.

Není tu místa, abych o rozsáhlé innosti tohoto muže se rozho-

voil. Podotýkám tedy, že se stal pánem panství Kacerovského, k nmuž
pipojil Královice, Sechutice a Lomany, vše to bývalé zboží kláštera

Plasského ; dále mu patil Mirešov, Strejkov, Iložmitál, Nelahozeves a j.

Ze staveb, kteréž provedl, jmenovati sluší zvlášt zámek Kacerovský,

Nelahozevesský a nynjší palác arcibiskupský v Praze. Pan Florian

Grispek byl milovníkem jazyka eského, jemuž se zcela i)iuil a v nmž
sepsal známé „Navedení úedníkm". A sám upímný katolík, nel)yl

stran pod obojí nei)ítelem. Známo totiž, že k sob jednou všechny

vkolni faráe i)od obojí pozval a že pro stranu tuto kostel Kralovický

vystavl, v nmž kališníci služby Boží konali a pi nmž svou hrobku

zídil. Zemel dne 2iJ. bezna 1588 na zámku Nelahozevsi a penesen
pak do Kralovické hrobky. Synové mu postavili zmínné epitafium.

Stálo 500 zl. a zhotoveno bylo v Kadani. Je to pkná práce emesl-
nicko-umlecká, však jsouc ze deva zhotovena, nyní již velice setlela

a takoka se rozpadává. Jenom malba oválního obrazu, pedstavující

pana Floriana s manželkou, je dosti zachovalá.

Ml pak pan Florian Grispek se svou manželkou Rosinou tyiadvacet
dítek. Manželka, pak 7 syn a 6 dcer zemeli ped ním. Ostatní ho

sice pekali, ale všichni nedlouho. Nápadná jest práv rychlá úmrtnost

jejich, kteráž ku povsti o otrávení asi podnt zavdala. Tak zemeli
synové jeho Vratislav r. 1589, Vácslav 1590, Jaroslav 1594, Jan Jií

1599, Ferdinand asi 1G07, Karel IGIO, Blažej 1620. I vnukové starého

23
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Floriana, Vácslav, Mikuláš a Albrecht, kterýmž po otci jejich Karlovi

prii)adlo panství Kacerovské, nedokali se nešastného výsledku povstání

stav eských ; ale že se ho pece úastnili, nepešlo panství na jejich

bratrance, totiž Floriana a Jana Jaroslava, syny Jana Jiího, ani na

]5ohuslava Netinského, nýbrž bylo koníiskováno a klášteru Plasskéniu,

kterémuž nkdy náleželo, vráceno.

Tehdejší opat Plasský, Jií Yašmucius, vyznamenal se pi hájení

Plzn proti Mansfeldovi r. 1618, íd sám osobn mstskou dlostelbu.

Po dobytí Plzn muselo za výkupné 12000 tolar složeno býti; zárove

vydrancovalo vojsko Mansfeldovo klášter a zniilo majetek jelio docela.

Také voje Maxmiliánovy, tudy ku Rakovníku a na Bílou Horu se ubí-

rající, chovaly se v té píin ku píteli stejn jako k nepíteli. Ale

l»iinním hrabte Jaroslava Martinice, kterýž po svém svržení z oken

hradu Pražského tajn v noci uprchl z Prahy a penocoval v kláštee

Plasském, odtud pak vypraven do Teplé a dál pes hranice Bavorské

a kterýž za tento bezpený sob poskytnutý útulek vden zstal, vrá-

ceno jest celé panství Kacerovské a Kralovické klášteru. Tento ihned

v panství se uvázav, dal kryptu zavíti. Pipomenouti sluší, že kronikái

kláštera, a všude na Grispeky nevrazí, pece o njakém otrávení

zmínky neiní.

Z pozstalých vnuk Florianových zemel Jan Jaroslav v Drahe-

nikách 1G23 dne 29. ervna, Florian roku neznámého (byl však r. 1638

ješt živ), syn pak Bohuslava Jáchim ve Strežmíi blízko Týnce dne

27. listopadu 1678 a tím rod tento po mei v echách vyhynul.

„Mamika".
i'ispvkem ku poznáni národních liovr podává

Jos. Smola.

Matku ml jsem, dobrou matku,
bh ví, jak mne milovala,

z hladu jen a z lásky k lidem
hádala a arovala.

J. Vrchlický (Cigánovy housle).

osobám, jež tží z povrivosti našeho lidu, náleží v Podkrko-

noší tak zvané „mamiky". Potulují se obyejn po ddinách
a žebrají, pi emž zárove užívají kouzeliiického nimbu, jímž

se dovedou chyte obklopiti, aby na povrivých venkovanech

vydatnjší píspvky vymámily.

Taková mamika snaží se vzbuditi u vesnian domnnku,
že jim krávy již tolik nedojí jako díve, že jim nkdo škodí. Sedne-li

jim hospodyn nebo hospodá na lep, zdrží se mamika nkolik dní

v jejich statku, koná rzná arování, a — má se dobe. áry svoje

umí provádti dosti obratn i obezele a používá-li pi tom ješt bicho-

mluvectví, v nmž se nkteré z nich dobe vyznají, snadno dovede omá-
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miti ])rosté venkovany tou mórou, že spatují v konání jejím pravé

„zázraky". Konec všeho bývá, že mamika, když takto nkolik dní do-

brého bydla na statku užila, jednoho dne s vymámenou penžitou iieb

jinou koistí beze stopy zmizí. Avšak ani tím nebývá mnohý povrivý
vyléen.

Následující vrný obrázek ze života lidu v Podkrkonoší seznámí

nás blíže s typem takových mamiek.
Asi ped desíti lety zimního asu pišla v krajin vysocké, obci

K . . . . do statku jakási žebravá ženština. Obdrževši od hosi)odyn

dárek, dekovala obyejnými slovy: „I zapla vám Pán Bh, panímámo;"
ale nevzdálila se, nýbrž pokašlávajíc a brzo na tu, brzo na onu nohu

l)ešlapujíc, snažila se dáti na jevo, že by se ráda s ním dležitým

vytasila. Konen zaala: „Milá i)anímámo, nepozorujete snad, že by

vám nkdo njak škodil?"

Hospodyn: „Zdá se mi tak, že nco pozoruju pi dojení na

mléku."

Mamika: „Mohla bych vám to hned íci, jen co bych se do

chléva podívala."

Povrivá hospodyn vskutku již poala nahlížeti, že by tomu

tak mohlo býti. Mlky ubírala se s ní do chléva.

Mamika ihned zahájila svoji innost. Na její otázku : „Tážu se

t, mocný duchu, povz, jestli nco neškodí dobytku!" ozval se, jakoby

ze zem, dobe slyšitelný, dutý hlas: „Ba škodí, moc škodí." (Neteba
podotýkati, že byla mamika dovednou bichomluvkyní.J

Selka zachvla se a stála jako omráena. Hlava jí šla z toho

kolem.

„Vidíte, panímámo, já to vdla, že vám na statku nco škodí

a já bych umla dobytku pomoci; i snad chcete tohle tak nechat?"

„Ale vždy bychom takhle pišli o celé hospodáství," odpovdl
za svou ženu sedlák, který bera se podle stáje, jakoby mimochodem
stanul, jen tak napolo dvuje mamice. Však po kousku s i)odzemním

duchem byl již do duše pesvden, že jim nco škodí, a byl s tím hned

srozumn, aby jim mamika pomáhala.

„Vezmu si to tedy na starost," mínila mamika, „ale potebuju

k tomu nkterých vcí; nakoupím si je v Jilemnici. Hned se tam vydám."

„Ale, milá osobo, kam by vás to vedlo, takovou cestu!" namítala

hospodyn. „Mj vás tam doveze."

Hned zapraženo. Zatím vyžádala si mamika ješt na koupi „pítku"

(ptku). Hospodyn ji peliv opatila teplým kožichem a „kuklou"

(velikým šátkem), kterým ji sama v saních zaobalila. Sedlák usedl do

saní a šastné dorazil s mamikou do msta. Hospodá zašel do ho-

stince a mamika jala se poizovati potebné vci. Chodila sem tam

po mst a posléze koupila ádný hrnec; nato odjela s hospodáem
dom. —

Tam pokryla otvor hrnce papírem a zavázala jej motouzem. Ho-

spodyn mohla na mamice a jejím konání oi nechati. Byla celá již

nedokavá, co a jak. Tím více její rozilení rostlo, když mamika po-

stavila hrnec takto pipravený na rozpálená kamna.
23*
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Co po té následovalo, podesilo hospodyni nemálo. Mamika totiž

tázala se: „Chceš dáti dohrým lidem pokoj, ty arodjnice?" a z hrnce

jí odpovdl temný hlas: „Ach, ach, odpus, smilování!"

Pak vzala mamika hrnec a spchala s ním do chléva. Co tam
s ním robila, není známo, nebo jí nikdo nesml pozorovati.

Vrátivši se do svtnice, postavila hrnec zase na kamna a po malé
]iestávce tázala se znovu: „Chceš dáti lidem dobrým pokoj, ty aro-
djnice ?"

A zase ozval se z hrnce tajeplný náek: „Pro Bh, netrap m už !"

Po této duchov odpovdi ubírala se mamika nazpt do chléva

a kutila tam opt cosi.

To však nestailo. Mamika postavivši zase hrnec na kamna,

tázala se ducha do tetice: „Chceš dáti lidem dobrým pokoj, ty aro-
djnice?" Z hrnce zasténal konen úpnlivý, dušený hlas: „Smilování,

odjms a bude zas dobe!"
Tu obmkilo se srdce mamiino a po slovech: „Tedy t pro-

pouštím z toho trápení," vzala hrnec a. odebrala se s ním naposledy

do chléva.

Tak uinn šastný poátek ve zniování tajemné zlé moci.

Mamika pobyla ve statku ješt nkolik dní, piln navštvujíc

clilév a konajíc svá podivná kouzla.

Po nkolika dnech, když lítá prášenice pehánla se venku, že ne-

bylo svta znáti, svila se mamika hospodyni, že se jí arování njak
dobe nedaí, že jí musí nkdo škoditi. „Abych ho pemohla, k tomu
potebuju ješt njaké koení. Musím znova do Jilemnice a k tomu po-

tebuju aspo deset zlatých. Nevím, co to zrovna stojí; ale co zbude, to

vrátím.

"

Ale kdož by ji, tu starostlivou osobu, nechal jíti pšky v takové

psot? Starý pkn zapáhl do vrzavých saní, co zatím pozorná hospo-

dyn opatila mamiku jako poprvé svým svátením kožichem i svou

svátení kuklou. A když staena sedla v saních, pibhla ješt hospo-

dyn a obložila ji ádn jiným, velikým šálem, aby jí nohy nepestydly.

Šastn dostali se obrovskými závjemi do msta. Jelikož byli oba

velice zkehlí, pozval hospodá mamiku na trochu polévky do hostince.

Ale sotva že se staena ponkud zahála, již vyšla opt do msta, aby

potebné vci nakoupila.

Hospodá „ká" již hodnou chvíli a mamika se nevrací. Ruika
na hodinách popošla o hodinu dál, ale mamika poád nic. Stává se již

netrplivým a brouká pro sebe.

Hospodá ekal dv, ti hodiny, ba až do veera, ale mamika
nepišla; byla ta tam a s ní ten pkný šat selin, ptka i desítka.

Doma ekala hosi)odyn již netrpliv na manžela a podivila se

nemálo, když pijel konen— samoten. S ustrnutím vyslechla vysvtlení

jeho, ale na konec pronesla pece: „A už se stalo, co se stalo, arovat
umí."

A stejného náhledu byl i její syn a jiní lidé ve vsi. Nadarmo
snažil se místní uitel pouiti oklamanou rodinu a pesvditi ji, že byly

domnlé áry pouhým klamem a podvodem. Všecky výklady uitelovy

byly marný. Dostávalo se mu jen stále odpovdi: „Co jsem vidl na
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své vlastní oi a slyšel na své vlastní uši, to mi žádný nevymluví.
Mluvte si co chcete, je to marné; áry jsou a budou."

Ba, jeden obrátil se k nmu za takové rozmluvy s vážným do-

tazem: „Ale, což v hastrmana také nevíte?", cht oekávaným potvr-

zením jsoucnosti vodníka podepíti svj náhled.—
Dokud nevyhyne staré pokolení s takovými názory, shrábne ješt

leckterá „mamika" slušný výdlek v ddinách podkrkonošských.

Zápasy

^?^'it^'-"

Povídka z pražského života

od

Serváce Hellera.

(Pokia.)

lena Hermína stála u toilettního stolku a hledíc do

zrcadla, rovnala si poslední záhyby eckého piešu. Pan
Kikava vešed do komnaty stanul u dveí a pohlížel se

zalíbením na ztepilou postavu své sliné dcery. Tato

pak myslíc, že to panská vešla, pravila jako v zamyšlení

:

„Johanko, co pak dlá tatínek? Snad ješt nespí?"

i^^M „Tady je, tady je!" zvolal vesele Kikava: „Pi-

(^M chází, aby se podíval, jak naše koika po tom verejším rá-

muse vypadá . . . no, zdá se, že je všechno v poádku. Nebolí

hlavika?"
„Nic, ote, pranic mn neschází," zajásala slena Her-

mína, „než hubika od tebe. Dobré jitro, tatínku! Jak pak se

tob spalo?"

Pan Kikava chtl odpovdt, ale nemohl, neboC Hermína
pibhnuvši, padla mu kolem krku a vtiskla mu ti tak srdnaté

hubiky, že mu až slzy do oí vstoupily.

„Jdi, bláznivá, jdi!" pravil radostn rozechvlý otec, v)'-

mykaje se násiln z dceina kepkého objetí. „Pustíš-li pak

mne! Což nevidíš, že jsem slavnostn naškroben? Celého mne ješt
pomakáš! .... Tak jako jsi se ptala, dobe-li jsem spal? Výten,
koiko, výten! Ale tob se asi rojily vosy v hlav, co?"

„Ani dost málo, tatínku! Slýchala jsem vždy, že se dvatm po

plesu zdává o samém tanci . . . mn se nezdálo pranic! Spala jsem

pevn až do pl desáté, a nebýt zde této kytice, taneního poádku
a jiných upomínek na Žofín, ani bych si snad nebyla vzpomnla, že

jsem noc v kole ztrávila."

„Ty tverácko, umíš ty mne nabírat!" odporoval co nejvlídnji

se usmívaje pan Kikava. „Myslíš, že jsem už na svá mladá léta tak

docela zapomnl, že bych ti to vil? .... Ale což se budeme o to

hádat! Jen když jsme, zapla pán Bh, zdrávi a veselí. A jak pak,

matce neschází nic?"
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„Nic, tatínku, jako mne. Je dobré mysli a tak ti roztomilá, že

budeš míti radost. Mn se zdá, tatínku, že je takový ples pece jen

dobrá vc pro domácnost! Vidíš — jindy vstáváme mrzut a zíváme

jako uhranutí, a dnes jsme veselí a máme se rádi, jakoby bylo posví-

cení. ím to asi je?"

„To je, mé dít, iinek zmny v jednotvárném všedním život...

u tebe pak snad ješt jiná píina."
Hermína se zapýila, jakoby byla otcov narážce porozumla;

avšak nepejíc si, aby otec o vci té dále mluvil, vpadla mu do ei
a pravila :

„Tatínku, dovolíš, abych ukonila toilettu? Za njakou chvilku

bude jedenáct hodin a víš, že . .
."

„Pijde pan Richard, aby vás doprovodil do kostela," vi^adl zase

jí do ei pan Kikava. „Vím, dátko, vím, a koukám, brzo-li už

tu bude."

„Na to jsem, tatínku, docela^ zapomnla," pravila Hermína za-

mýšlejíc se; „myslila jsem jenom na kostel."

„Je-li možná!" zasmál se pan Kikava. „A na klášter jsi nemy-

slila? Pjde-li to tak dále, požádáš mne dnes ješt o dovolení, abys

pistoupila k uršulinkám. Ale na štstí zvoní nkdo u pedsín, a ne-

klamou-li mne mé otcovské uši, je to pan Richard."

„To musím honem všechno pipravit, abychom odešli do kostela,"

doložila jako poplašena slena Hermína a jala se kvapn cosi shledávat.

V tu chvíli pak vstoupila do komnaty paní Anastazie a zvolala již ve

dveích

:

„Hermíno, pan Lebrun je tu, pichystej se rychle! . . . Ah, tatínek

je zde! Dobré jitro, pane Kikavo ! Spal jste, jak vidím, dobe; ale

nyní musíte dlat chvilku domácího pána, to jest hlavu rodiny, a uvítat

pana Richarda v sal(5n . . . Hermíno, jdi s otcem, ale nezdržuj se !

Promluv jenom nkolik slov s panem Richardem a vra se k oblékání.

Nemáme asu nazbyt, nechceme-li pijíti pozd."

Nkolik vtein na to vešel pan Kikava s dcerou do salónu, kdež

pan Richard Lebrun, nový od hlavy až k pat, peliv uhlazený a cy-

perskou voavkou hojn napuštný, u vyezávaného stolu sedl a veliké

album s hracím strojem prohlížel. Zpozorovav píchozí, vyskoil z kesla,

popošel graciosn, jako njaký balletní mistr, nkolik krok ku pedu,
uklonil se hluboce a byl by zajisté ranní krasoe jakousi spustil, kdyby

ho nebyl pedešel pan Kikava, kterýž do salónu vstoupiv, hosta ihned

bode pozdravil:

„I vítám vás, pane Richarde! To jste hodný, že picházíte — se

zeptat, jak jsme se vyspali; ale my jsme ranní ptáci a pedcházíme
vás. Tak jak pak jste se vy z toho poplachu vyspal?"

„Dkuji vám co nejuctivji za optání, pane Kikavo," odvtil

s pepjatou zdvoilostí pan Richard; „avšak než vám odpovím, dovolte,

abych se díve otázal tuto sleny, jak se ráila vyspati?"

„Srdené díky, pane Lebrune, velmi dobe. A vy?"

„Mn zdálo se, milostivá sleno," blouznil Lebrun, „že jsem jako

pták duhovák prolétal rajskou jakousi koninu, plnou arovných rusalek,

jejichž královnou jste byla vy, sleno."
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„A což ty rusalky, braly na vás, lio?" zažertoval si pan Kikava.

.,R()/unií se, že braly, a jak na mne braly!" ujišoval patlieticky

pan Kiclianl. „1'ravou honbu na mne dlaly a lákaly mne, že by ani

Ulysses jim nebyl odolal; ale mne vábila bytost vyšší, livézda jasná,

téch rajských panen královna — zde slena Hermina!"

„I hrom do toho, to je pékná e!" zvolal vesele pan Kikava,

a tlesknuv dlaní do stehna, dal se upímné do smíchu. „Takovýhle ne-

smysl jsem už nék(diknUe zablídl v téch veršovanýcli knížkách, co Mina
dom pináší. Tak vý máte; také básnickou žílu, pane Richarde — to

na vás pékné véci vycházejí ! Ale nic nevadí, však ono vás to pejde,

jen až v manželském stavu zmoudíte. Já jsem byl za mladých let

také poloviní básník: všecky písniky z tiskárny pana Spurného jsem

mel doma na háku zavšené, a „u Lišk" jsem jich kolikrát celý tucet

holkám rozdal, když se tak nkterá i)Ovedla. Tenkrát panovala, abych

vám ekl, tat(í

:

Ku Praze jest cesta dlouhá,

rozmarínou sázená

;

sázela ji má zlatá panenka,

když tam za mnou chodila . . .

Pan Kikava tyto verše „známou notou" zazpíval, ale sotva že

byl se slokou u konce, objevila se ve dveích paní Anastázie, v klo-

bouku již a bohatém kožiše, a dala so do smíchu.

„Co i)ak to provádíš, Jeníku'?" zvolala pak tlumíc další výbuchy

komického dojmu. „My se chystáme do kostela, a on tu prozpvuje

staré odrhovaky . . . Hermíno, rychle, rychle, a nepijdeme pozd!"
„Tak holka, pospš si," i)izvukoval pan Kikava; „ty pak,

stará ... i pardon, žádná stará . . . ale jak pak jen to vyjádit? Pane
Richarde, pomozte mi! Moje žena je tak hezká ješt a erstvá, že . . .

ale darmo povídat! Ale jak jí íkat? „Stará" — to nejde, nebo zpo-

zoroval jsem vera a také jindy už, že se nkterým, zejména usedlejším

pánm, ješt lépe líbí, uež Mina ..."

V tom pleskla paní Anastázie svého žvatlavého muže koketn pes
íista a vytknuvši mu jeho „nespsobné chování" pravila panu Ptichardovi

:

„Neposuzujte mého muže i)íliš písn; on dovoluje si podobné

chování a ei jenom v nejdvrnjším kruhu ..."

„Prosím, milostivá i)aní," vpadl jí do ei Lebrun, „mne veselost

pana domácího jenom potšuje. Já si myslím : kdyby te rád nevidl,

nebyl by tak veselý ..."

„To máte pravdu, vy mne už znáte, pane Richarde!" dosvdoval
pan Kikava, „Kdybycli vás neml rád, byl bych zdvoilý a nenduvil

bych nic; ale protože jste už jako náš a že vás dnes s Hermínou za-

snoubíme ..."

„Tiše!" zvolala paní Anastázie, nebo v tu chvíli vracela se již

v plném obleku Hermína, a paní Anastázie nechtla, aby se ped ní

o tom mluvilo. Vlastn byla by nejradji bývala, kdyby se o tom vbec
ani nemluvilo, nebo bystré a zkušené její oko pravilo jí, že Hermínu
nijak to píjemn nevzrušuje; ale ponvadž otec tomu chtl a dve
z nezkušenosti neodporovalo, podrol)ovala se tiše . . .
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Pan Kikava porozumv ostrému napomenutí své ženy vpravil se

rychle do zmny a zvolal:

„Tak tedy je všechno pipraveno a mžeme vyjíti ! Jdte, dtiky,
a bute hezky pobožné. Za deset minut je pl dvanácté — dojdete

zrovna v as. Já zatím uiním malou libaci bohm, jak náš Jaroš í-

kává . . . Ale kde u erta ten kluk vzí?"
„On do nedávná spal, a te se strojí; ale te už nás nezdržuj

a jdi také— anebo zstame už všichni doma!" zvolala paní Anastazie.

„Ne, ne, pojme všichni touto cestou!" odpovdl na to rozmarn
pan Kikava a vzav na se rychle kožich, jejž mu služka podávala, vyšel

první ze salónu.

Ped domem se rozešli. — Pan Kikava napomenuv své milé, aby

po službách božích za ním pišli, odebral se do vinárny ku své dopo-

lední spolenosti, dámy pak s panem Eichardem zamily rychle ke ko-

stelu. Pan Richard, kráeje po levé stran paní Anastazie, nesl její

modlitební knížku se skvostnou vazbou ze slonoviny a zlata, a napínal

všechnu svou výmluvnost, aby dámy píjemn pobavil. V kostele pak

stál za nimi tváe se, jako by byl pln starosti a pée, aby se jim od-

nikud nic nepíjemného nestalo. Za pl hodiny bylo po mši a pan Ri-

chard pemlouval dámy, aby s ním aspo jednou Píkopy a Ferdinan-

dovu tídu pešly, než zá panem Kikavou k Fišerovm se odeberou.

— šlo mu zajisté o to, aby se pozlacené mládeži na Píkopech ped-
stavil jakožto kandidát tak skvlé a v každém ohledu závidní hodné

partie. Paní Kikavová se z poátku zdráhala, ale když Lebrun tak

dtkliv prosil, svolila posléz, aby se šlo pes Píkopy, ale s podmínkou,

že pjdou v témž poádku, jako do kostela: ona sama uprosted, jí po

pravé stran Hermína a po levé pan Richard. Toto obmezení bylo pann

Richardovi velmi nemilé, nebo jíti po levé stran paní matky, nezna-

mená ješt pranic: on chtl si vésti Hermínu na jeho rám zavšenu,

aby pozlacená mládež vidla, že ta bohatá rže už jemu náleží — ale

proti vrtochm umínných matinek je boj tžký, a pan Richard musil

se spokojiti pouhým dovolením, aby se na Píkopech pedstavil jakožto

nápadník. Za to vedl si na pražském korsu tak okázale, že se paní

Kikavové chvílemi až horko dlalo a ona s nemalou vnitní radostí

uvítala okamžik, když na zpátení cest od etzového mostu na Perštýn

odboili, aby Martinskou ulikou k Fišerovm se odebrali. Bylo pl
jedné pry, když do vinárny pišli. Tou dobou zaínají se hosté odtamtud
již rozcházet, tak že píchozím pan Kikava bez velikých obtíží opatil

místa — jedna židle u jeho stolu byla již uprázdnna, dva mladší pá-

nové odsedli si ochotn jinam, a takž mohl pan Kikava svou rodinu

slavnostn uvésti do kruhu svých starých pátel a denních spoleník.
Když byl všechny na vzájem pedstavil a spolu seznámil, oslovil svého

souseda po levé stran:
„Tak vidíte, pane rado, jaké to máme my, otcové, starosti! Za

syna nestaím platit dluhy, a dcera, kteráž je mým potšením a mou
chloubou, chce mi už z domu!"

„ím díve, tím lépe, pane domácí!" odpovdl oslovený. „Otec

nesmí býti sobíkem a žádati, aby mu dít své mládí obtovalo. Má-li

se sleinka vdát, a ona se musí vdát, nech uiní tak brzy, dokud je
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Tuladá, al)y v tom manželském stavu pec ješt neho užila. Jen mladé

manželství mže býti opravdu šastným ..."

„Proto oženil jste se vy, pane rado, ješté ve svém padesátém

roce," prohodil kousavé jeden ze sousedv.

„Ale po druhé, nerate zapomínat," hájil se ízne pan rada;

„když jsem se po prvé ženil, bylo mi tyiadvacet let a mé nevste

nei)Inýcli sedmnácte. Já mohu tedy z vlastní zkušenosti a nejenom z roz-

umu vysvtlit, jaký to oliromný rozdíl, když se lidé l)erou ve veku

mladém a potom v letecli pokroilých."

„My vám to, pane rado, na slovo víme," pravil zase i)an Ki-
kava, „ale nám to nepotebujete vykládat, nebo my jsme se také mladí

vzali, tuto Stázinka a já, a Hermína povedla se po nás, nebo chce už

mermomocí pod epec."

„Ale tatínku!" napomínala pana otce Hermína, planouc rozpaitým
studem, a paní Kikavová doložila hrozebné, pi emž ale úsmvu zdr-

žeti se nemohla:

„Jeníku, nepestaneš-li takto mluvit, vstaneme a odejdem!"

„Ale ne díve, než vypijete každá ješt sklenku toho erveného!"

pipojil velitelsky pan Kikava a nalil dámám znovu do malinkých skle-

niek. Pak rozhovoili se pánové kolem stolu znovu a zatahovali asto
také ob dámy do své rozpravy, kdykoli potebovali svdectví l)u ho-

spodyn nebo mladé, v mód a moderním umlém prmyslu obeznalé

dámy. Vše l)ylo pán Kikavovým denním spoleníkm jasné, jenom jim

vrtalo mozkem, pro pan Kikava Richarda Lebruna ješt nepedstavil

jakožto ženicha sleny Hermíny, akoli se zalíbením opakoval, že jde

slena již siln na vdavky? Kdyby se byli smli zeptat, byli by asi

uslyšeli, že pan Kikava mezi rozmluvou dvakráte chtl prohlásit, že si

Hermína vezme pana Lebruna, avšak paní Anastazie, kteráž jako na

stráži stojíc, to ihned zjjozorovala, že se po každé tak významn na

nho podívala, že ho ihned opustila k tomu chu i odvaha. Ostatn že

takové ceremonie ani není potebí, ponvadž se samo sebou rozumí, že

je pijatým nápadníkem ili ženichem mladý muž, který s dcerou a ro-

diemi už veejn a do veejných místností chodí. To všecko by byli

arci uslyšeli, ale ponvadž se ptáti nesmli, zstali v pochybnostech.

Snad byli by se z tchto vrtoch vyprostili, kdyby nebyl as tak rychle

uplynul, že na pozlacených zasklených hodinách pl druhé udeilo

a paní Anastazie následkem toho poslední znamení k rozchodu dala.

A za chvíli kráeli již manželé Kikavovi s dcerou a ženichem loubíra

pes Uhelný a Vajený trh vesele k domovu. Doma pak se rozdlili:

pan Kikava odvedl si Lebruna do své komnaty, a dámy odstrojivše se

zaaly chystat tabuli. Tím asem picházeli již hosté, mezi nimi mladší

bratr pán Kikavv, Josef Kikava, mistr bednáský a vlastník dvou

dom, pak sestra pán Kikavová, slena Aloisie, sestra paní Kika-
vové, paní Krystýna Jetichová, cho velkokupce, toho asu na cestách,

a slena Ema Horská, Hermínina pítelkyn a pedurená již první dru-

žika. Všichni hosté shromáždili se v pokoji pán Kikavov a bavili

se denním klepem, až o pl tetí hodin paní Kikavová mezi n vešla

a všechny ke stolu poprosila. Teprve když zasedali, zpozorovali, že není

pítomen mladý Kikava, pan Jaroslav. Na udivené starostlivé dotazy
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v té píin podala paní Anastazie nelichotivou odpov, že Jaroslav

o polednácli se svými známými nkam na Zbraslav odejel zstaviv v ku-

chyni lístek, že se teprv až nkdy v noci dom vrátí. Tetky dlaly

k tomu kyselé oblieje a mluvily cosi o nezdvoilosti ku zvaným hostm,

ale jadrný pan Josef Kikava vzal svého synovce rozhodn do ochrany

dovozuje, kterak prý se každému ilému a vzdlanému mladému muži

podobné domácí slavnosti, jako jsou zasnoubení, narozeniny atd. do

duše zprotiviti musí a že mladý lovk vru nic lepšího ani udlati

nemže, než vyhnouti se jim a odejeti nkam na výlet. Z této strýcovy

obrany byla by se jist rozproudila ostrá rozepe mezi bojechtivými,

obstárlými tetkami a nejvtším odprcem aiiektovaných ženštin, Jaro-

šovým strýcem, kdyby první mísy pozornost všech nebyly na sebe obrátily.

„Te pánové a dámy," zvolal vesele hostitel, „netrpím už žádných

hádek, nýbrž prosím, aby každý jenom svého talíe a své sklenice si

hledl." — A všichni komanda toho uposlechli.

Proti obecnému pravidlu nesedla paní Kikavová v ele stolu,

nýbrž docela na konci, dohlížejíc na obsluhu a za tou píinou také stále

z místa odcházejíc. Místo ní pedsedal — na výslovný její rozkaz —
Kikavv bratr, což tetkám nikterak nebylo píjemno. Ale s paní Ana-

stazií nebylo v podobných vcech ei a takž podrobily se mlky obe

ctihodné dámy a obd zapoal. Jídelní lístek byl tento : Ústice s cy-

perským vínem. Želvová polívka. Moská ryba branzino a staré sherry.

Kapouni s ruským salátem. Srní hbet s rznými pídavky. Jeábci

s francouzským salátem. Humry. Zmrzlina. Ovoce. K tomu plzeské

pivo a vína: johannisberské -zámecké, burgundské a šampaské „Jockey

Club".

Co mezi jídlem se mluvilo, nenáleží do rámce tohoto vypravování.

Chválila se jídla, dlaly se komplimenty domácí paní a kuchace, na-

íkalo se na nestejnou povtrnost, že teplé pršky s tuhými mrazy se

stídají, chválen zostený dozor na dovážení masa a mléka do Prahy,

pak skokem pesmeknut hovor na „letošní krátký masopust" a poí-

táno, kolik celkem ples se bude odbývat, a takto stoila se nepozo-

rovan e opt na verejší akademický ples, o nmž se bylo povrchn
mluvilo již ped obdem. Znovu zaalo vyptávání, jak se Hermína ba-

vila, jak se jí líbily toiletty dam, jak který taneník její tanil, jsou-li

již mladí páni v hovoru s dámami obratnjší a vtipnjší, až konen
teta Jetichová na samo jádro vci udeila a mladému párku inquisi-

torskou otázku položila:

„A te nám už konen povzte, ty Hermíno a vy, pane Lebrune,

zda-li jste si již konen a neodvolateln slovo dali a to slovo také

ádnou hubikou zpeetili?"

„Volnou, paní švakrová, volnou, smím-li prosit!" vpadl jí do ei
pan Kikava. „Nerate pedbíhat události! O tchto a dalších vcech
chci promluviti já, ale — to víte —• tak slavná e nesmí se jinak

mluvit než pi šampaském, jež hnedle zane bouchat . . , Hej tam, vy

ženské, ekáme!"
Služky pinesly dva mohutné chladie s šesti bichatými láhvemi,

jejichž „hlavy" už byly rozdlané, a postavily je na podlahu vedle pana
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Kikavy, kterýž si byl, jako k vážné njaké operaci, na pl metru od

stolu odsedí.

^Máme pinést, milostpane, ješté njaké?" otázala se uctiv ku-

chaka.
„Pro všecky pípady, rozumí se! Možná, že nám zachutná! Ale

necht je zatím státi tam dole."

To povcdév vyal pan Kikava z cidadi láhev za láhví a ])e-

ízl ostrým jiilnikem na každé poslední drát, tak že zátka za zátkou

bouchala a od stropu prudce se odrážela. Panská stála vedle nho držíc

na lesklém podnosu nkolikerou batterii kišálových íší, do nichž pan

Kikava nejprv z každé otevené láhve jenom odléval a jež teprve na-

plnil, když byl všech šest láhví otevel. Pak kázal íše rozdati, a když

každý svj pohár sektu již ped sebou ml, zacinkal stíbrným nožem
na broušenou banku s vodou, povstal a zahovoil:

„Tak milí pátelé a vzácné pítelkyn, nastala nám slavná chvíle,

to jest nám rodim a naší dcei Hermín a pak ješt nkomu. Víte,

pátelé moji, že jsem muž praktický a že tedy všechno dlám, jak se

íká, moude ili s rozvahou, ale rázn a krátce. Víte, jak se nerad

s ním dlouho tahám — co musí býti, a je hned, anebo aspoii brzo!

A te, co musí být? Všelicos, ale jist také, aby se dcera, když dospla,

k obrazu božímu podobna jest a — nota bene — denáry má, vdávala.

Tak tedy : vdávat se holka musí, když je k tomu. Ale tu íkám : co

má být, a je, a sice a se zbyten neodkládá; proto když se dve
vdávat má, a se vdává brzo. Ono se sice také íká, že prý má panna
díve, jak náleží, uzrát .... ale prosím vás, nevdávají se princezny

i z panovnických dom už ve svém šestnáctém roce? A takové panstvo

ví zajisté, co je lepší. Ostatn je za našich as dve v šestnáctém

roce už dosplé a je-li mu sedmnáct, má se každým spsobem vdávat . . .

mže-li. Naše Mina dostala už ped rokem z vyšší díví školy vysvdení
dosplosti a je vbec už na vdávání. Tedy vdávat . . . Ale pátelé milí,

nastává hlavní otázka : koho ? Že to musí být mladý, hezký muž a dobe
postavený, rozumí se samo sebou. Tedy koho si dcera ádného pražského

mšana a domácího pána vzíti nemá? Totiž podle mého rozumu. Pedn
žádného úadnika, nebo ti nejsou svými pány a pak mají špatné platy.

Co mají vtší gáži, jsou už staí kocoui a na takového se pec hezká,

bohatá holka neuváže. Víte, kožešina, která už pelichá, nestojí za nic!

Za druhé nesmí si vzíti dcerka z poádného domu žádného básníka ili

spisovatele. Ptáte se pro? Hned vám po\im. Tito lidé žijou jenom ze

slávy, nebo jak se tomu íká, a to prý špatn úinkuje na dti. Slýchám
od jakživa, že ím slavnjší otec, tím horší dti, anebo docela íádné.

A já chci býti pece ddekem! A chci houpat na kolenou pái kluk
jako cvalík! A potom chci, abych mohl se svým zetm také asem
pár rozumných, lidských slov promluvit, a to prý s takovým básníkem

není možná— tak tedy nic od péz-a ! . . . Za tetí nemže si má dcera

vzíti žádného umlce : herce, zpváka, malíe nebo eskamotéra, ponvadž
je to lid potulný, který na domácnost nedrží a pro manželství smyslu

nemá. Za tvrté nemžeme potebovat žádného professora, protože tako-

výto zízenec celý den ve škole se zdržuje a když pak dom pijde,

poád jenom úlohy opravuje; krom tolio jako pi úadnících hubený
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plat a velká otroina. emeslníka aby si vzala, také se uára nepodobá,

protože emeslník, pokud emeslo provozuje, ped lidmi žádnou es
nemá, a když emeslo na hebík povsí, z dlouhé chvíle bu pije anebo

ženu týrá. Tak co tedy zbývá pro dve našeho rodu? Xechce-li nkam
na ves, aby zbalíkovala, musí si vzíti bu advokáta nebo obchodníka.

To jsou pece zamstnání, kde se pracuje dle národního hospodáství,

ty dva stavy pinášejí est a peníze ! Ale advokát rok od roku pibývá,

tak že ti píští, bh ví co budou zastupovat, a zstává tedy jako nej-

lepší, nejvýnosnjší a pro budoucnost nejbezpenjší stav obchodnický.

Nu a te to, pánové a dámy, vlastn už všechno víte . . . Hermína si

vezme obchodníka, a já jsem jí vyhledal obchodníka kapitálního, mla-

dého a — nechci mu do oí lichotit a eknu tedy jen — spsobného
a pro velký svt jako stvoeného. Tam hle ho vidíte ! To je ženich mé
dcery! A nyní piuknme si všichni vesele: A žijou snoubenci!"

Následovalo dlouhé pipíjeni a líbání se mezi ženskými. Pan Ki-
kava byl svou dlouhou eí tak rozechvn, že objímaje pana Richarda

a Hermínu, až se rozplakal. Když pak se bylo povinné vzrušení citv
utišilo, zaala zase volná zábava.

„Pro Boha t prosím, Jene, kde pak se vzal v tob ten dar e-
nický?" tázal se pán Kikavv bratr, „Ty jsi dnes enil, jako ka-

zatel! Já sice všechno neschvaluju, co's povídal, ale dobe jsi to vykládal,

všechna est! To's na to musil zrovna studovat?!"

„To se ví, že studovat," pisvdil vítzoslavn hostitel. „A jak

jsem se na to pipravil! Pl léta již tento zástoj probíráme u Fišer
a u Stupart, a jádro tch našich konferencí sepsal jsem si pozorn,
pak jsem z nho udlal e, tu jsem pedložil u Fišer ku schválení,

opravil jsem ji dvakrát, tikrát a pak jsem si ji každý den ped spaním
pedítal. Tak vidíš tedy, brate, že se musí lovk na všechno pipravit,

má-li to dobe provésti. Nu a což, ty nespokojence, co se ti v mé ei
nelíbilo?"

„O tom by byla, Jene, dlouhá e, a na takové výklady není zde

ani asu ani místa. Dnes zasnubuješ dceru, tak a je jenom veselá zá-

bava!" odpovdl hostitelv bratr a pozvednuv íši zvolal: „A žije

nevsta !

"

„Už jsme jí pipíjeli," pipomenula paní Jetichová
;

„ale konen,
co škodí, když uiníme tak znovu. Tedy, Hermíno, a žiješ!"

Zase všeobecné ukání, pak pipil pan Richard rodim své snou-

benky dlouhou, nabubelou eí, pi kteréž Josef Kikava, Hermínin
ujec, po tichu si odplivoval, a potom následovala ada zmatených pí-
pitk, jako pi každé hostin. — —

Plynový lustr již dávno hoel a spolenost nebyla by na rozchod
ani pomyslila ; ale když bylo na velkých bronzových hodinách pl šesté

udeilo, povstal pan Kikava a pravil: „Bylo by nám snad všem nej-

milejší, vážení pátelé a ctné pítelkyn, takto pohromad pi dobrém
nápoji setrvat, ale ponvadž» jsme všecko dle programu zaídili, musíme
program dodržet. Dole stojí už koáry, a v divadle máme zakoupeny
ti lože. Projedeme se tedy trochu do Stromovky, k sedmé pijedeme
do divadla a po divadle sejdeme se tu opt k veei. A takž myslím,

že tento den slavn a dstojn ukoníme." (Pokraováni.)
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Šotek.

Fantastická báse od Svatopluka echa.

(PokraovAnl.)

Já.

sám nerad stíhám znova

myšlenek svých nuzná slova,

jež se chmuí knihy blanou,

jak se šeí po pažitu

stíny oblak, jež planou

zlatem, snhem na blankytu . .

K emu tvých si žádám služeb,

tážeš se? — Mou duší letí

zmatená sms vidin, tužeb —
volba zlá v té svdné zmti.

Šotek.

Bav se s uí! Já v koutech zatím

pavoukm zde pízi zhatím

a prach s židlí chvostem smetu -

zdaž to bydlo pro poetu?!

V pustých zdech

vrtochy a stesky nech,

v dav hmotu
najdeš zašlou jarou notu.

Ven již se mnou z toho puchu

do erstvého lidí ruchu,

v života rej strakatý

;

rád bych opt kepil v týle

sosákm a noní chvíle

kra se v díví komnaty.

Já.

VzpomnFs dobe! Oj ty's, seté,

rejdilo as po všem svt,
zelo mnohé svižné frašky,

tropilo as divné šašky.

U nás již

s látkou pro veršovce kíž —
v dáli, blízku

opli jsme každou tísku.

Snad že pro mne v suchopáru

z pekelných tvých memoár
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svží stéblo vyraší,

rozvíí se pestrá mela

a smích rázem s mého ela

nudy mrano zajilaší.

Šotek.

Kechtj toho! Leckde kryje

ertí dráp má historie;

vydáš-li ji vrn tiskem,

s hubeným se potkáš ziskem:

Budeš klát,

že bone žádný tob svat,

že pí síra

z písn tvé, jež prosa irá,

velebné že smýkáš Múzy,

všedním blátem v posmch luzy,

dáváš denní vav v plen;

nedokáš se v nuzné chmury

svitu s hry, sinekury,

titul a estných cen.

Já.

Jakáž pomoc ! Marn vzadu

rozum huí moudrou radu,

kdy spež bujných šprým bží

ped mým vozem bez otží.

Vím, že zdar

nekyne mi z tvojich ar,

ale darmo

stásám již tch kouzel jamo:
Cítím, jak mi oudem síruýra

smysly mámíš, rejem víným
šklebných mask mi pleteš um -

hnv-li vzbudím proti sob,

pošlu k tob, pekla rob,

kritiku i publikum!

V.

(Historie šotka.)

V asech dávných na lesnaté hoe,

lepotvárné vže v oblak noe,

s chrámem velebným ve svatém tichu

dumal konvent bohulibých mnich.
Žili v modlitbách a pracích vdy
a jich zpvem hlaholil chrám šedý.
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zbožnou ješt glorií se nit,

kdy noc vkol halila kraj šírý,

okny chóru nádheniého svite

shry v temno jako maják viry.

A když kynula jim zábav chvíle

a her nevinných, jak ptactvo bílé,

kroužící kol sivé skalní výše,

v níž má skryté pod betanem skrýše,

postavy tu s rouchem ádu svtlým

blaly se sadem peste zkvetlým

nebo v otevené chodb stinné,

jíž kol sloup vlály vnce vinné.

Ten jde voln, nad knihou se klon,

jiný zalévá kdes na záhon
tkliv významný kvt passiHory,

tam dva v uené se dali spory

a zde jeden sklání pohled snivý

pes klášterní hradbu v žírné nivy;

v šírém koberci, jenž spádá dole

vísky, msta, háje, luka, role,

v dálce vše až splývá modrým mrakem,

bez touhy se kochá klidným zrakem.

Dlouho pebývali v míru blahém.

Posléz' lapeni pec arcivrahem,

který dávno kolem svaté tvrze

chtiv kroužil, až tam vnikl drze,

v údech odpor proti hlav vznítil.

Y nekáze ád posvtný se ítil,

až kdys opat, zjiten mnich vzdorem,

nad hluícím odbojník sborem

prudce zahml v kapitolním sále:

„A si — rarášek vás ídí dále!"

Zdrobnil sice slovo prchlivosti

;

však i drobtu bylo víc než dosti.

Jedva se rt slova zlá se smekla,

vhup' mu na temeno šašek pekla

a kol mniši hrzou ustrnulí

na dstojnou hlavu i)ohled pnuli,

jížto na lysin lunných jas,

ve stíbrném vnci sporých vlas
skrek huatý se uvelebil

a jim v oi pitvorn se šklebil.

Rarach! Rarach! rozlehlo se v davu

a ert smál se v prc^hajících vavu;
ubíhal sám opat podšený —
za cíp kapuce as pivšený
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za ním lítal, jako šašku v týle

rolnika když skáe rozpustile.

Od té doby rejdištm zlé moci

klášter ubohý byl dnem i nocí.

Tisíc neplecli drobný as tam robil,

eholníky sterou fíntou zlobil.

Zdím-li v parnu mnich pod vtví lípy,

jist stéblem pošimral mu chípí

;

v šach-li hráli dva, ped hlavním tahem,

skoe na desku vše skácel šmahem;
ržky kivé nahmá nenadále,

kdo sáh pro meruku ve skrýš roucha —
rzným pobokem je škádlil stále

zpupný šotek, dotrný jak moucha.

Bratr sklepník, ped naatým sudem
když hled kochal v jasném moku rudém,

sršícím jak rubín v íše krystal,

a již nektar okusit se chystal,

náhle mrštil sklenkou o ze sklepu

a mok vzácný stekl v hrstku step:
pohlédnul-t v drzá oka ertu

v lemu íše, když ji nesl ke rtu.

Stejnou trýzní fráter kucha vzdychal:

zmok mu s cukrem sl, med s jíškou míchal

a když stála na svátením stole

hrdá paštika, již shora v kole

vnec jemné rosoliny šoil

:

jedva v ni nž opatv se vboil,

jist uvolnil jen prchod asu,
by z ní skoil, zkaziv perlu kvasu.

V noci rozlehl se zvonec k hóe
a hned mniši, stásše spánek sladký,

k modlitbám se shromáždili v choe.

Le kdy skehlí zašli do cel zpátky

a sen zlatý znovu k nim se sklánl:

zvoník, nastojte! zas v chór je shánl —
byl jej asík v tuhý spánek vrhl

a sám prve v neas zvoncem trhl.

Ztrestaný sbor mnich valnou dobu

snášet musil pekelníka zlobu

;

marn zaklínal a boha prosil,

vláhou svcenou dm celý rosil.

A by dostoupen byl vrchol trýzn,

biskup rozhodl se, v jejich stedu
prodlít hostem na znamení pízn—
kterak ábelství skrýt jeho hledu?
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Sboru tesknému pluli péóe, hoe
hlubší vráskou chmurná ela oe,

ím (len uvítání chvátá blíže —
až je soudruh jeden zbavil tíže.

Mnich ten štíhlý, v prvém žití kvtu
výhost dada skutenému svétu,

mysl obrátil od zemské hluši

k tajným vidinám, jichž luzné tváe

míhaly se stále snivou duší,

tkány z isté, svaté nebes záe.

A co duchem sladká hudba znla,

slyšitelná jenom krásy dtem,
a líc bledá plála nitra vzntem

:

ruka tvrí v pergamen se chvla

zachycujíc tam ty zjevy tajné

v rysech ladných, v barev duze hajné,

kouzlíc jasné andly a svaté

v iniciál sliných zdoby zlaté,

okrašlujíc verš zbožnýcli knihu

lepých arabesek hustou sítí,

jež jak povíjivá zele jihu

vinuly sms úponek a kvítí,

malebn se proplítaly spolu

po obrub stránek vzhru, dol . . .

Hotova již kniha. Desky silné

poutají ten výkvt ruky pilné

kží vzácnou, v rozích okovanou,

vtlaenými kvty šperkovanou.

A mnich malí, stoje ped pulpitem,

jejžto kniha otevená tíží,

s lící blahou, s pyšným v oku tpytem
k nejkrásnjší arabesce shlíží,

pemítaje, má-li k barev duze

ješt pidat šperk— Kik' v náhlé hrze

:

Ze zlatého úpon zauzlení

pekel opika na zuby cení,

depíc v samém stedu arabesky.

V okamžiku píštím jako bleskem

malí odhodlaný chytil desky,

pirazil je k sob prudkým teskem,

mžikem také pevnou sponu sklopil

a dla vnoiv do stíbrné schránky

vodou svcenou z ní knihu skropil,

vzni zatarasil všechny branky.

Chvátal mezi bratry knihu nesa,

vyi)ravoval, kteralv lapil bsa.

24
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Jak tu boun jásal zástup mnich,
zbaven strjce tolikerých strastí!

A když setmlo se krajem, v tichu

s liergamenovou jej snesli pastí

v úval odlehlý, tam vj-kopali

jámu pehlubokou, knihu s bseni
vmetli do ní, hlínou zasypali

a prs skryli trninou a vesem.

A zas na výšin klášter tichý

hostil klidné, v bohu šastné mnichy,

až byv zpuštn v bouném as víru,

zárost bízami, byt netopýr.

Ale dosud ležel ertík jatý

v lnu zem, poutem knihy spjatý,

jako kvítek v tísni herbáové,

zaklet mezi listy žaltáové,

ploše pimáknut na pestrou blánku;

ztrnul zde jak skeek v zimním spánku.

Tu kdys po stoletích doktor Krejí,

zkoumaje zlom vrstev žák reji,

našel kniliu vetchou. Darmo hledl
sponu odemknout, by obsah zvdl— zanýtovali ji s velkou pecí

klášterníci pro jistotu vtší —

,

až pak zvolal : Kdož ví, jaké básn
dávné, výborné ta jilíse kreje;

moh' bych s Hankou skoupati se krásn -

Eadj' pry stím! Rovnou do Museje! —

V Museji muž starých vcí znalý

zkoumá dar: Zisk písemnictví malý —
ale za to jaká maleb cena,

miniatur slinost netušená

s ornamentem krásy svrchované

!

A duch eský z každé asy vane:

svdí o nm zlata podklad erný,
typu slovanského výraz vrný.

Mocnjším vždy jasem oko plane,

ím dál zírá v listy malované.

V levo tu, zas v ijravo hlavu toí,

s vytržením k nebi zdvihá oi,

ruce mne, ret mnohým „ach!" se chvje,
juž i slza svrasklou tváí spje.
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O bu vzácná chvíle požehnána,

v níž ta skvost neskonalých schrána

ze zasuté pokladnice déd
odemkla své tpyty mému hledu!

Nyní teprv z minulosti skvlé
eských umn každá clona zmizí,

velebn se vypne v zái celé,

že v prach klesne všecka sláva cizí.

Dále muž se kochá maleb sledem

;

náhle pekvapen tkví v jedné hledem.

Ajhle, jaký geniální žertík!

V arabesce skvostné smšný ertík

jako pavouk na pvabném kvítí

tmí se v závitkové zlaté síti.

Uenec v tom zvláštním zjevu bádá,

radost nová v jeho tvá se vkrádá,

podrobnostem mistrným se diví

:

Aj to jakby rarášek byl živý

!

Vru, perla celého zde díla:

jaký realismus, jaká síla!

Nával dojm radostných jej tíží

;

vstal a prudce po komnat kíží.

Jaký ples to po národ vzbudí,

jak mé soky závistivé ztrudí,

až svj nález velkolepý svtu
zjevím zprávou, do níž hojn vpletu

výsledky svých bádání a prací

!

Korunou mé bude publikací

rozbor asa vzácného. Mé jméno

na vky též bude proslaveno

s tímto ertem, který v každém chlupu

váží nad Breugh'lových píšer tlupu,

nad nímž strne obdivem svt celý

Náhle uváz' v samomluvy toku,

stanuv ped knihou jak zkamenlý
s tupým dsem v rozšíeném oku.

Bez poskvrny, v neúhonném lesku

záící tam vidí arabesku,

marn obraz ertíka v ní hledá

;

za to vedle na bronzové lebi

bžka, tížícího spisy — bda! —
živý šetek hamižn se šklebí.

(Pokraování.)

24*
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ROZHLEDY
V literatue, umní a vd.

Listy o divadle.

Píše Jostf Kuffntr.

Z letošního repertoiru nad jiné vynikly ti kusy, mezi nimiž dva
pvodní, Vrchlického veselohra ,^K životu^' ^ Zeyerovo drama „Legenda
z E7'inu" a z cizích pedevším Sardouova sensaní, historická hra

„Theodo7-a''.

Novinka od Vrchlického je zajímavá jednoaktovka.

Dva mladí lidé, hrab Vilém Vchynský a komtessa Eva Rovenská,

zaneveli na život. Každj^ z jiné píiny a na jiné cest došel uvnit
poznání, že bude nejlépe dáti svtu výhost. Hrab Vilém, jako mladý
kavalír, který poznal život a jeho slasti, volil ovšem ráznjší spsob.
Cestoval mnoho a také poslední svj krok chce odbýti na „vtší cest",

na niž se práv chystá. Rozmlouvá o tom se starým pítelem domu
a dvrníkem. Odjede ješt dnes v noci.

— Daleko?
— Ano, velmi daleko, odpovídá hrab s tím jistým podivným

pízvukcm, který znalcm lidských povah vždy bývá nápadným, a starý

pán jej také hned drazn vytýká. Prohlédl dobe, že má hrab njaký
zámysl, a hrab se vskutku piznává.

— Jste dobrý znatel lidí, Hulíne. Poslyšte, eknu vám to— jedu

si vyhledat pkné místo do hor, kde bych si mohl pi pkné scenerii

pírody, takhle pi východu nebo západu slunce— bývají v horách pe-
krásný — klidn lebku kulí rozrazit.

— A jjro to chcete uiniti, pane hrab?
— Jsem na mizin.

Je na mizin! To je vše, jiné píiny hrab na povrhání životem

nemá. Je mladý, hezký, vzdlaný a zkušený muž, plný síly a života

a tak moudrý a výmluvný, že by se pouhými pednáškami o radostech

svta, o povinnostech k sob a k bližnímu mohl dobe uživiti. Na první

pohled nevíte ani jeho pedsevzetí. Tak nevypadají, tak nešvitoí, tak

se o své okolí nezajímají kandidáti samovraždy

!

He je s dcerou hrabte Roveiiského. To je zamlklá, nemluvná,

zádumivá dívka. Podivínka, která už od let se uzavírala svtu, jen

etla v knihách, pemýšlela a plakala. To jsou ty pravé ženské, jež

sedají po koutkách, bloudí o samot po zahradách, píšou tajemná psaní,

která, nemajíce kam je expedovati, házejí do kamen, noci probdívají

u lamp i otevených oken, zmáejí podušky slzami a nahodí-li se pí-
ležitost, skákají s hrází do rybník.

Eva je na tak sprostý konec j-íliš vzdlaná, ale o svt nechce

ani slyšet. Pro? To víte, pedn z nešastné lásky a potom ze hromady
zmatených píin. Jak už aristokratky bývají vychovány vždy k njaké
ušlechtilé kratochvíli: jedny milují malbu, druhé jezdí na koni, jiné



Rozhledy. 367

liraji divadlo anebo tou. >a etla. Otec se o ni nestaral a etla ne-

zízen. Kozel ví, jaké knihy se jí dostaly do ruky, zkrátka ve chmurné

své nálad dotla se pesvdení, že je marnost nad marnost, že nemá
pro by mela žíti, ba že má povinnost života se odíci. Pjde do

kláštera.

Tu máte o])a lidiky : Vilém se zastelí a Eva dá si ostíhati

vlasy a zasedne navždy za klášterní ze.
Co s obma poít? Každý stojí na svém, nedá na žádnou e.
Spisovatel uinil to nejmoudejší, co se uiniti dalo. Poslední den

nežli dali svtu vale, svedl oba. Dva lidé, kteí chtjí jedno, ale z rzných
píin, jsou na sebe nejlepšími advokáty. Puste je do sebe a vymluví

si jist svoje pesvdení na vzájeni. Obzvlášt jsou-li rzného pohlaví.

To se také stane. Vilém cítí neodolatelnou touhu, prve nežli „navždy

odjede", promluviti s komtessou moudré slovo a vymluviti jí nesmysl

z hlavy. Cizí náhled se vždycky považuje za nesmysl.

— Vás otrávily moderní theorie o všeobecném úpadku lidstva—
znám je také. Není tomu tak. Vte, lidstvo není o nic lei)ší, než bylo,

ale také není horší.

Tak mluví hrab se všeobecného stanoviska a íslo za íslem vy-

vrací Eviny dvody, nebo hrabnka má celou adu dvod pro své

umlé odumení životu. Hrab se za ei dostal znamenit do ohn
a konec konc

:

— Vte, bídným jest pouze ten, kdo nemiluje.

Eva zoufale :

— eknte, kdo milovati nemže! Já nemohu!
— Kupíte lež na lež, petváku na petváku. Každý mže milovat,

je-li dobrý od pírody a nezkažený. Milujte, co chcete a koho chcete,

jen mjte zájem pro nco . . . Jest láska, která jest jen láskou, k pí-
teli a milence, ale jest láska, která jest zákonem, láska k žen, rodim
a dtem ....

Jak vidíte, má ten nastávající samovrah dkladnou mánii, vyhánt
svým spolutrpícím zlého ducha z tla. Tolio druhu ekatelé samovraždy
mli by se soustavn pstovat, aby nešastné bližní odvraceli od samo-

vražd.

A^ilémovi se vskutku podaí, o em jste ostatn nepochybovali, že

vemluví Ev novou chu do života. A to byl vlastní jeho úkol. Zbývá

ješt uiniti koncessi obecenstvu a zpsobiti, aby byl za svj kapitální

kousek náležit odmnn. Ani bychom se nechtli dívat na komedii, kde

by mladý lovk pomatenou holici pivedl k rozumu a potom šel a—
sám se zastelil.

Na samém závru hry dovídá se Eva, že cestuje hrab s pistolemi

a jaký mají v cestovním jeho vaku úel.
— Jste dobrý eník, ale neposloucháte sám pravdu svých vývod,

dí k nmu svrchovan uražena. Jdte a zastelte se tedy!

Rozumí se, že mladý muž slinou karatelku neposlechne, nýbrž

že si nakonec oba padnou do náruí. Byli kdysi od rodi za sebe

ustanoveni, ale vyhnuli se sob a teprve na zpátení cest „k životu"

se poznali a zamilovali.
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Zajímavá drobnstka je velmi úhledné práce. Obsahem tžká, je

lehká formou. Nkolik pedvedených postav mají svj uritý život a co

se nám obzvlášt na ní líbí, je aktuelnost tendence a dovedný spsob
divadelnilio spracování, jakého pedevším bude teba, aby zmocnila se

naše pvodní eská produkce, chce-li se konen vybaviti z dosavadního

popelkování na jevišti. —
Julius Zeyer od poslední starožidovské látky, z níž probudil k ži-

votu svou „Sulamitu", zaletl do zem a doby Ossianovy pro podnt
k novému dramatu.

Vizme obsali „legendy z Erinu".

Dvé tžkých bouí sneslo se nad šedivou hlavou starého hrdiny

Erinského, krále Finna. Podnt vzaly v nejbližší jeho domácnosti. První

je rázu bojovného a rekovný staec pociuje následky její zcela nevinn.

Vyti'hl kdysi do pole proti sousednímu králi Kolgovi, který pitáhl

s vojskem chtje podmaniti Erin. Boj zstával dlouho nerozhodnut a ne-

bezpeí bylo velké. Tu se nkomu z domácích podailo, pekvapiti samého
krále Kolgu, práv když uícen stranou od bojišt chtl oberstviti se

u skalní studánky. Vrah pepadl jej úkladn ze zadu, zabil ho a s use-

knutou jeho hlavou pichvátal na bojišt, ímž rozhodl vítzství.

Nepátelé zoivše hrznou trofej, pojati strachem rozprchli se.

Erin byl zachránn a panství Finnovo nad zemí a lidem znovu bylo

l)OJištno.

Aby ponkud nahradil bezpráví, ujal se král Finn malého synka

zabitého Kolgy, Midaka, vzal jej k sob, dal u svého dvora vychovati

a obsypával jej dobrodiním. Midak vyrostl na výsluní královské pízn,
le synovské city své nedal v sob utlumiti. Byl mladý hoch, když mu
otce zavraždili, a zlá náhoda chtla, že byl hrzného inu svdkem.
Hluboko zaryla se mu do duše upomínka na krvavý okamžik a nevy-

l)ustil ji nikdy z mysli. Provázela jej neustále a když uzrál na muže
a hrdinu, cítil povinnost, krvavý zloin na otci spáchaný ztrestati. Pí-
sahal pomstu.

U dvora Finnova, ve vojšt i v lidu je rozhlášeno, že Kolga padl

v oteveném boji. Každý v ten výklad ví, sám Finn jej hlásá a je

snad o nm pesvden. Ale Midak se nedá mýlit. Ví, že otec nepadl

v boji, elo proti elu nepítele, nýbrž že byl zrádn ze zadu pepadnut
a úkladn zabit. Kdo byl vrahem? To je veliká otázka, již rozešiti

považuje Midak za úkol života svého. Byl tehdy píliš nilád a okolnosti

nedovolovaly, al)y si byl zapamatoval tvá. Musí však vypátrati vraha

;

mže ho poznati podle jistého znamení, zlaté hivny, íkterou otec, když

byl zavraždn, ml na krku a kterou zákený lupi s sebou odnesl. Bu
si on kdo bu, pomsta jej nemine.

Tato pomstychtivost Midakova, s níž mladý kralevi hroziv obchází

mezi hrdinami Erinskými, je jedním z obou motiv dramatu.

Druhým je láska, vlastn podivná choutka Erinova, která jej pudí,

aby se na prastará svoje kolena ucházel ješt o nevstu a sice o nej-

krásnjší dívku v okolí, Granii, dceru sousedního krále. Tomuto úmyslu

starého pána nesmí se divák tuze divit, ponvadž ve vlasti Ossianov,

jako v dobách Methusalemových vidli otcové rod dorstati potomstva

svoje až do devátého kolena a zstávali dlouho pi mužné síle. Finn
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tedy touži po .sliné Granii, i)ohícliu v.šak — jak už se mnohému patri-

an-liovi pihodilo — Granie netouží po nem, nvhrž zamilovala se do

iidad.šího, mnohem mladšího hrdiny, njakého Dermata 0'Dyny. Dermat
je muž skuten mysli a postavy bohatýrské; slouží v komonstvu Finnov.

Tak se octnul král Finn náhle mezi dvcMna ohni a to je vlastním

obsahem dramatu : jeden ndadík z vlastní družiny jej olupuje o lásku,

unáší mu nevstu pímo od svatebního veselí a druhý mu ukládá

o život.

Teba totiž rychle doložiti, že Midak, jistou okolností veden, po-

kládá Finna za vraha svého otce, a zapisáhl se, vykonati na nm
jtomstu.

„Legenda z Erinu" má tyi akty. Vzdálenost látky, bájenost

l)ozadí, cizota názor, podle nichž se hrdinové kusu spravují, a bujná

banitost koloritu vyžadovaly neobyejné široké exposice, aby diváku

sprostedkováno bylo náležité porozumní. Methoda pán Zeyerova není

po Sardouovsku úsená, je klidn poetická, víc knihová než divadelní.

Na konci tetího aktu visí život šedivého hrdiny na nitce. Midak
má už napažený me nad jeho bezbrannou hlavou. Tu nastává obrat.

Dermat pikvapil ješt v as, zacliytil rám smrtonosné a —

?

— Vrahem tvého otce není Finn, nýbrž — mj otec.

Dermatv otec.

Novinka je stejn pekvapující pro Midaka, jako pro diváka.

Dermatv otec? Co je diváku na konci tetího aktu Hekuba, Dermatv
otec? Ten muž je dávno mrtev, nic o nm neznáme, v kuse nevystoupil —

Co naplat! Midaku nezbývá než ve tvrtém aktu zaít svou dra-

matickou úlohu, svj motiv pomsty od zaátku. Dosud se mýlil, dív
ml mu splatit pokutu Finn, te ji bude platit Dermat za svého otce . . .

Zde v nártku pipadá snad obrat nejapným, ale jen proto, že tu

kostra zbavena masa. Ve skutenosti je tento i ostatní závry akt
Zeyerovy „legendy" velice psobivý. Vidti jen, že kostra není drama-

tická; je to pravá legenda, s povahou báje, která nedá se vysvlékati

z barvitého obestení,

Finn vyvázl z nebezpeí života a ml by za to svému ochránci

býti vdný. Týž mu sice ukradl ženu, ale co poít, když ta žena šla

dobrovoln, ba sama se. nabízela? Dermat prosí za odpuštní, Finn

neodpovídá, nýbrž ponechává si moude odpov do tvrtého aktu.

V posledním jednání dosáhl Midak konen své pomsty. Pišel si

pro pokutu k Dermatovi a ponvadž se spolu nemohli dohodnouti, vrazil

nešastníku dýku do prsou. Dermat umírá. Ješt by mohl l)ýti zachránn,

kdyby Finn chtl. Finn má od njaké víly moc „blahotvorné ruky",

v jejíž hrsti voda z pramene nabývá zázrané, oživující síly. Chvíli

váhá Finn, konen dá se pemluviti a nabere vody z pramene do dlan.
Už ji vznáší nad ranné tlo.

V tom vzdechl umírající: Granie!

Jméno ženy své, bývalé nevsty Finnovy.— To slovo t usmrtilo ! volá zuiv Finn a nechá hrdinu zemíti.

Zajisté velmi effektní konec! Práce Zeyerova je pekrásná a trpí

na jevišti celkem jen tím, co jinde nazývá se „epickými pednostmi."
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Sardou-v historický kus je práce shotovená s poítavými ohledy

na vyvolání effektu za každou cenu. Spisovatel stejn se staral o chvá-

tivé momenty pro herce, jako o vdná ísla pro poadatele ensembl,

malíe dekorací a divadelní krejí.

Tragédie rozmailé císaovny byzancské rozpadá se na osm obraz.

Podle své osvdené zásady užil Sardou prvních dvou za dvtipnou

exposici a seznamuje v nich diváka se svými postavami. Panovnice

Theodora udílí tu audienci, dává se podpláceti od lísavých biskup, iní

se rozsudím v manželském sporu vojevdce Belisara, pedpouští vyslance,

pozdji pak rozpomíná se na bývalé povolání co kejklíka a pobhlice,

pouští se do ulice a navštvuje starou známou v cirku, s níž se njakou
hodinku o bývalých asech baví.

Teprve v obraze tetím i)oíná drama.

Theodora nazývá se tu Myrtou, vydává se za dceru nepatrného

úedníka u dvora a je milenkou Anckeovou, jenž náleží mezi nejvtší

protivníky nynjší nenávidné vlády a obzvláš císaovny Theodory, již

osobn nezná. Z úst svého milence slyší Myrta vášniv napadati císa-

ovnu. Ješt, když se kochá v jeho náruí, zaléhají sem z ulice rou-

havé písniky na ni.

Andreas a pítel jeho Marcellus mají od spikleuc naízeno, zmoc-

niti se císae Justiniana. Plán byl však vyzrazen a jist byl by Andreas

jako druh jeho Marcellus býval polapen do pasti, kdyby duchai^ítomná

Theodora rychle nebyla zastrila závoru, aby Andreas mohl uprchnouti.

Marcellus byl rann, žije však ješt. Justinian, jenž, dokud bylo nebez-

peí, zbable se choval, nyní nad omdlelým pemožencem vzteká se

v podlém ukrutenství, chtje muením vylákati na nm jména spolu-

vinník. Theodora se chvje o Andrea.

— Ty jej zradíš, šeptá Marcellovi.

— Nezradím

!

— Zradíš, až t budou muit.

A líí mu všecky hrzy katanských muidel.
— Ty mne mžeš zbaviti muk a zachrániti Andrea praví, Mar-

cellus; je jediný prostedek . . . zab mne!
— Nemám zbra.
— Máš zlatou jehlici ve vlasech,

— Bylo by hrozné

!

— Zab mne, anebo vše vyzradím.
— Kam mám bodnouti!

— Do srdce.

— Zde?
— Trochu výš ! Tam kde cítíš tlouci.

— Nemohu.
Ale za krátko se pece odhodlá a bodne. Marcellus je mrtev, An-

dreas zachránn. Scéna uchvacuje hrzou a bezohledností. Co má po ní

ješt pijíti? Je tak silná, že co do sytosti dojm u diváka mohl by

tu být už dobe konec.

Schze spiklenc odbývají se v arovné zahrad Andreov. Tu se

dovídá Andreas, jakou vyNcdl hloupost, že se svíjel bídný na klín práv
té ženy, kterou tolik nenávidí, Theodory, a že byl od ní podveden.
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Nejapnost clice napraviti bnlinstvíin, kdy a kde V V liippodroiiiu

jtí velké pedstavení, bude tam celý dvr, všechen lid a také císaovna

!

Zde poznává skutechi svoji domnlou Myrtu a veejné vykikne proti

ní strašlivou urážku. Bclisarovi vojáci dio\)i se sinelce a si)outanélio

l»ivlekou jej i)ed trn despotv do císaské lóže. To je ona úžasn
otásající scéna, která na jevišti všude tak mocné psobila. S ustrnu-

tím poznává Theodora Andrea. Aby nemohl ji i sebe prozraditi, zacpává

mu ústa vlastním závojem a pozdji jej tajné zachrauje a dává odnésti

do sklepení ve zvinci, kde u staré hlídaky zve zstane uschován.

Miluje lio dosud a jen z nedopatení jej — otravuje.

Vztek a zoufalství jí lomcuje. Justinian už prohlédl její cizoložství

a posýlá za ní katy. Nad mrtvolou Andreovou Theodora sama si hed-

vábnou šrou zadrhne hrdlo.

Jen že nejde vše tak klidn a hladce, jak se tu vypravuje. Slav-

nostní šum, parádní prvody, pohnuté scény lidu, boulivé výstupy,

úpravná spiknutí, požáry a pouliní kravaly, celý hluný apparát tak

zvaných výpravných kus je zde spoluinným a pracuje bez oddecliu.

Scéna v hippodromu je velkolepá a iní znaný dojem i v té úprav,
jakou jí mohlo poskytnout divadlo Národní. Sloupovým portálem vchází

za zvuk varhan Justinian do císaské lože. Odn je zlatohlavem. Všickni

pítomní, zoivše jej, klesají na kolena, zastírajíce si oi dlanmi. Za
ním vchází Theodora, zastiujíc jej ješt leskem svého prvodu. Tvá
má zaclonnu a na hlav zlatou korunku, rubíny posetou. S ramenou
jí splývá tžký, bohat kvtovaný, zlatem prošívaný a drahokamy po-

setý pláš. Odní družiny srší zlatem a šperky. Scéna úchvatná. Vý-
prava, bohaté, umlecky sladné dekorace, dopadající paprsky slunení,

svtelná kouzla, skupiny a evoluce, dovedná režie mají hlavní podíl na

velikém úspchu Sardouovy historicky výpravné hry.

Nesmírné, osmiobrazové drama hlavní váhou spoívá u nás na paní

Samberkovéj která obtížnou roli se znaným výsledkem sehrála.

Z eské literatury.

Nejnovjší básnické publikace Jaroslava Vrchli-
ckého. („Sonety samotáe" [Salonní bibliotéky ís. XL. nákladem J.

Otty]
;
„Hudba v duši" [Kabinetní knihovny sv. X. nákladem F. Ši-

máka]) vydávají skvlé svdectví o virtuosnosti formálního výrazu

vbec a ve píin užívání rozmanitých rhythmv a rýmv zvlášt,

k jaké tento básník dospl; nechceme tím nikterak tvrditi, ie by forma
skladeb Vrchlického nebyla již díve dostoupila eené virtuosity: ale

práv v tchto dvou sbírkách zajímavý ten skutek vystupuje zeteln
ped oi tenáovy a bije, kdyby si vci ty peetl hlasit, jak se verše

vbec ísti mají, mocn i píjemn zárove v jeho sluch. Sbírka první

obsahuje sonety. Tvar sonetový není tak snadným, jak by se býti zdál

;

dobrým sonet ješt není, vykazuje-li dle známého schématu náležité své

rýmy trnácti onmi ádky propletené; je potebí, aby zárove my-
šlénka dospla koncisností formální i pirozeného závru, jenž opíraje

se, abychom tak ekli, o nápov prvních osmi veršv, vyplývá z nich
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v posledních šesti jakožto dopov, logicky i psychologicky nutná a zd-
vodnná. Takovýto sonet vyžaduje ovšem víc nežli pozornosti isté for-

mální; zde umlecká stavba padá hlavn na váhu. Kultus sonetový je

v echách dosti ídký. Po vlasteneckých znlkách podtatranského pvce,
jichž první série vyšla poátkem let dvacátých, jenom sporadicky lepý

tento druh básnický pstován; na Morav F. Sušil skládal sonety se

stanoviska ist formálního bezvadné, za to záhy zesnulý Vácslav Šolc

(Sonety svatováclavské) pekrásné nkteré kusy zstavil. V dob novjší
L. Quis a F. Táborský pkné vnce znlkové uvili. Jos. V. Sládek pak
v nejlepší své básnické knize „Na prahu ráje" skuteného mistrovství

v sonetu se doinil. Tam zajisté onomu svrchu naznaenému poža-

davku stavby celku i úpravy ástí vyhovno mrou ped tím netušenou.

Vrchlický mel tu ped sebou soka nebezpeného : o výsledek estného
toho zápasu rozdlí se oba pojmenovaní básníci mrou zajisté spraved-

livou. Ale Vrchlický šel ve svém formálním koncertu ješt dál; druhá

sbírka „Hudba v duši" vykazuje pedn celý cyklus šestin, pes pl
sta ghazelv a dvanáct Villonských ballad.

Co týe se šestiny, jest spletitá její stavba veršv i rýmv více

než nesnadnou úlohou: aby ve všem všudy závrený zpv, vlastn zá-

kladní motiv piléhal taky k ástem a ásti ty k nmu, jest umní
skoro závisti hodné; troubadoui provengalští, Petrarca, také mistr so-

netu, Dante, také mistr terciny, v básníku eském nalezli druha nemén
šastného jako obratného. Velmi pípadn v šestin pedposlední dí se:

„Básník šestiny jest brusi drakokam, jenž ....

šestkrát obrátí svj kámen v pilné dlani

a pak všecky hrany rázem spojí v souzvuk."

A zas : „Básník šestiny je malí velké duhy ....

kupí stíny, aby lip vyniklo svtlo,

šttec šesti barev nese v svojí dlani."

Vrcholem jest šestina poslední, rýmovaná („Finále"), kde nakupil

si básník k obtížím dosavadním i obtíž rýmu, jež ovšem pekonává
hrav. Ghazel upravuje si Vrchlický podle látky, a jinak základního

tvaru vrn šetí ; nkde se dimense jeho šíí, jinde až epigrammatickou

struností vyznívá. Východním i jiným svým vzorm
,

„nesmrtelným

vštcm, rekm, bohatýrm písn, orlm a slavíkm spolu" básník

„v prachu vzadu" vzdává povinný hold: Hafizovi, Saadimu, Dželaledi-

novi, Ibn Jeminovi, Montenebbimu, Goethemu, Riickertovi, Platenovi,

Renaudovi, jakož i eským poetm Furchovi a Šolcovi. Ghazel Vrchli-

ckého skoro pravidlem vyhledává mimo rým totožný i rým skutený,
rzného a rzného druhu, takže pestros jeho je asem jako z pohádky.
Ballady pak závrkem sbírky položené nejsou ovšem „balladami" v oby-

ejném druhu toho významu, jsouce spíše chansony, písnmi, dle uri-
tých pravidel tvarových konstruované, asi tak jako šestina. Tvrcem
tchto „ballad" jest francouzský básník Francois de Montcorbier (1431
až 1480?); každá skládá se ze tí slok se závreným „posláním";

každá sloka má deset verš dle schématu ababbccdcd, poslední verš

všech tí slok jest týž; tolikéž poslední verš „poslání", jež jest z pra-
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vidla ptiádkové (ccdcd), a mže býti tíádkové. I oddíl „Serenady

melancholické" vykazuje kusy neobyejného toho „jongléství", jak je

sám Vrchlický v „Ballade o rýmu" (str. 159) nazývá; jmenujeme jen

XIII., z níž budiž tu položena strofa první:

„List vzdechem, kvét dechem,

vetru spchem,
píse tob nesu na veer,

matným echem

zní a zmírá v letní dumný šer." —
Co se obsaliu obou tchto vzácných knili týe, pipomínáme hned

pedem, že „Sonety samotáe" jsou ovšem seriosnjší nežli „IIud1)a

v duši"; v „Sonetech" meditaní, reflexivní ráz, onen povšechný ton

poesií Vrchlického, proniká konturami ostrými a pevnými, názory bás-

níkovy o život vbec, o život spoleenském a umleckém zvláš, pontí

jeho filosofická, literární, theosofická docházejí tu slovesného projádení,

jež do útvaru malé té ady trnácti verš nesnadno by vpravil básník

jiný a krom Sládka snad žádný. „Sonety heroické" jsou v ])ojmutí

i provedení vedeny velkým stilem, jemuž se obdivujeme v útvarech Lis-

lových a Hugových; „Malovaná okna" mají tolik pravé zbožnosti, že

by mohli nepátelé Vrchlického peetše tyto výrony isté duše udliti

mu již jednou absoluci ze „hích" porznu „spáchaných" : „Svit m-
síce", plné kouzla chrámové poesie, „Soud", v nmž hlásá se odpuštní

všem, „Tradidit niundum disputationi eorum", v nmž velebí se prostota

života, butež tu nahodilými toliko doklady; „Básník a umní", jakož

i VI. oddíl „Básník a svt" (ukázky byly svého asu se znlkami J.

V. Sládkovými uveejnny ve „Kvtech") obsahují literární konfessi

básníkovu, místy vážnou, jindy satirickou, ne bez polemických pímtkv

:

jmenovati bychom tu právem mohli duchaplné sonety „Cíl umní" (2),

„První socha", „Hnízdo" a „Po petení Na prahu ráje", nemén
„Siestu", kde velebí se stálá práce, jež nezná a nemá odpoinku;
z druhého cyklu vyznívá ponkud podráždn, ježto pece básník dobe
ví, že jenom skrovniká ás eského tenástva k produkci jeho ne-

l)átelství chová — a tato ás asem, jak ostatn básník sám piznává

(„Hudba v duši": asem str. 98.), zanikne neslyšena a nepovšimnuta;

^Erotické bublinky" jsou ipern komponovány a vesele vyjádeny

:

„Vely — sonety", „Sklo hlavu", „Víš si rady" a zvlášt výtené
„Jarní lásky" butež tu doloženy; „Sonety idyllické" vykazují vzácná

ísla genrová, jako jsou velkomstské „Starý muzikant" a „Popelení

steda" a venkovský „Ztracená stezka" ; v „Nových maskách a profi-

lech" shledáváme se s charakteristikami básník antických i moderních

s pípadnými a duchaplnými závrky, z nichž jmenujeme hlavn sonety

„Virgil" a „Bisazza" ; závrená ada „Ultima Thule" vnována jest

opt filosofii, která vždy výš a vždy hloub se odvažuje. „Sonety samo-

táe" spsobily, pokud umíme vc stopovati, hluboký dojem na všecku

naši literární spolenost a patí s „Perspektivami" k nejznamenitjším

pracím Vrchlického. — „Hudba v duši" má práv na zeteli onu hudbu

v duši vznikající z rzných a rzných nálad a pronesenou opt jako
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hudba plná harmonie. Oiieii souhlas muziky duševní s muzikou slo-

vesnou jest tedy hlavn pedmtem tchto skvlých verš, jež jsme již

v píin ist formální svrchu charakterisovali. Co se pak obsahu tchto

líbezných písní týe, stídají se tu motivy perozmanité : hojný podíl

má láska (Šestiny „Moje píse písní"
,

„Cor meum tibi", „Strom",

vtšina „Serenad" a ghazely „Náek Amorv"
,

„Své žen", „Tvoje

vlasy" a j.) ; východní moudrost zastoupena je tolikéž velmi etn

:

ghazely „Dle Heraklita", „Vyznání", „Ghazel o mladosti" atd. ; ana-

kreontské a bacchické živly mají nkteré „serenady" (3., 6., 7., 8.,

19., 23., 24., 25. [nejlepší]), ghazel „O vín", „Mladé dívce" a j.

;

hloubkou vyznaují se mezi jinými „Šestina v srpnu", v níž zraí se

básníkovo pojímání všehomira, úvodní ghazel, v nmž slouení dobra

s krásou se velebí, pessimisticky zbarvená šestina „Nic", k níž pojí se

ghazely „Hbitov v písni" a satirický, strun komponovaný „Vavín",

humanismem prochvívaná „Duše", „Klid", „Nadje", „Prosba", „Mod-
litba" a pekrásný ghazel ,,Rozšite Boha", jehož nkteré verše sem

klademe ukázkou:

„Od pólu k pólu veliký zní hlas: Rozšite Boha!

at puknou tmy a vládne jas a jas : Rozšite Boha

!

Pry s maskou prázdných pojm, bytost bu
tvar jeho vesmír, moe jeho hlas: Rozšite Boha!

Zem celá budiž perlou jedinou,

kterými blýská záný jeho pás: Rozšite Boha!

A prostor velký, bez hrází bu jeho vzduch,

jímž mní se v tvar nový zas a zas : Rozšite Boha

!

Však srdce lovka bu pravý jeho trn,

zvst onm šttce kmit a dláta ráz: Rozšite Boha!"

Vlastenecká „O Praho" je plna vroucího vzntu.

Obmezujíce se na tyto poznámky pipomínáme ješt, že látky

„ballad" jsou jednak milostné, jednak rodinné, jednak umlecké; pe-
krásná je konená „Ballada ku chvále poesie", v níž Vrchlický úkol

svj jako básník oznamuje jako pevážný; chce jíti, jakož chodila chodí,

„brázdou, cíl kde pravý" ; slovesná lahoda všech „ballad" vytryskne nej-

lépe hlasitým tením. — Závrkem budiž nám ješt dovoleno vrátiti se

ku zvláštní publikaci Vrchlického, totiž k „povídkám ironickým a sen-

timentalným^'
,

jež vyšly v nové bibliotéce J. R. Vilímkov jakožto

íslo 11. Vyjímaje rzné stati literární a literáru-historické („Profily",

„Giacomo Leopardi" atd.) nemáme od Vrchlického žádné prosy, vlastn

krásné prosy. Povídka v obvyklém slova významu nestojí posud v ad
knih Vrchlického zajisté dlouhé žádná. Pítomné „povídky" také

v tomto smyslu povídkami nejsou, le bychom psychiatricko-fysiologickou

studii „Duše", v níž vede se jakýsi „dkaz", že duše lidská nejsouc

úplnou Idedá doplnk v píbuzné duši zvíecí, básnickou po\adku ze ži-

vota Alighicriho „Rže" a biblickou povídku „Abisag" sem vadili. Jsou

to, jak jsme již jinde oznámili, básn v prose; skladatel o nich sám
tvrdí, že se vymykaly verši, který jest jinak Vrchlickému tak podajný
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jako souveréiiu otrok. Byly to tedy dvody zajisté závažné, které dikto-

valy tuto formu. Nkteré z tchto „povídek" mají pouhou konturu po-

vídkovou, jádro bývá zhusta lyrické, jako jsou: duchai)lná „Poesie

a prosa", epigrammaticky struná „Staena", „Kul) idylly" (let Fausta

s Mefistem na IJlo(ksl)erf,'), satira „Jsme všickni šastni". „Reklama"

a „Vysoké C" buší biíkem sarkasmu do vší spolenosti moderní s úin-

kem patrným. Není pochybnosti, že najdou tyto „povídky" hojné te-

náv, pi nichž vykonají zajisté, což na nich jest. Em. Mihvský.

Djiny ti 1 o s o ti e nejnovjší. Sepsal Dr. Josef Durdik.

ást I. Již „Djepisný nástin filosofie novovké" Praha 1870. vzbudil

v nás velou tužbu, by spisovatel nad jiné povolaný co nejrychleji pokra-

oval v díle ])oatém a podal nám v soustavném dkladném, spise alespo

nejdležitjší ást djin filosofie. Pání naše se nyní vyplnilo : máme
v rukou první ást díla toužebn oekávaného, prvního takovélio díla

v jazyku mateském. Nebudu vypoítávati známé pednosti všech vtších

prací Durdíkových ; nastíním jen strun obsah nové jeho knihy.

Nejvtším filosofem doby nejnovjší jest bez odporu Kant; on

vtiskl filosofii této charakteristický znak. Kdo Kanta nepochopil, ne-

l»ochopil filosofii nejnovjší doby vbec. Tímto veleduchem, jenž stojí

na rozhraní doby poslední, poíná dílo a jemu vnována vtší ást celé

knihy. Uení jeho probráno zde tak jasn a prhledn, že každý —
jehož tžká forma Kantových spis odstrašila — prostudovav tuto sta,

teprve s prospchem znovu po nich sáhne.

Le o Kantovi jde jeden hlas uznání, takže jsme nemohli oe-
kávati ocenní jiného, než jakého se tomuto mistru velkých myšlenek

zde dostalo. Teprv o Kantovcích se mínní rozcházejí tak, že s jedné

strany do nebe vynášeni, s druhé zatracováni bývají. A tu možno po-

znati pravou filosofickou hodnotu spisu Durdíkova. A soustavy ná-

stupc Kantových vylíeny strunji, pece uení jejich v krátkých tch
ukázkách podáno tak, že osobitý ráz každé soustavy tu jasn prosvítá.

Všude nalézáme ádné vysvtlení a spravedlivé ocenní jednotlivých

systém. A tak mžeme vším právem tvrditi, že tato nejchoulostivjší

stránka každého takového spisu co nejšastnji jest rozešena. Že pak
pi*agmatismus až k úplné názornosti tu proveden, o tom pesvdí se

tená pi prvním pohledu.

O Heíelovi praví spisovatel: „Nikdy nebyl pokus filosofický istou

spekulací dobrati se tajv svtovýcli, smleji podniknut, nežli tenkráte.

Prese všechny námitky v jednotlivostech, které zase nádherou i pravdou

a hloubkou jiných jednotlivostí se vyváží, iní soustava Hegelova celkem

svým dojem zvláštní, pímo uchvacující. Odtud její okamžitý úspch

;

zajala, oslnila všecky duchy a stala se filosofií vládnoucí v národ n-
meckém, zejména ve pruském stát, ano byla zrovna zvána „státní filo-

sofie pruská."

A na jiném míst

:

„Znamenitý to pomník dmyslu lidského, který si nevložil uzdu,

výplod spekulace, která se nesla na perutích enthusiasrau ... to jest

pravé pro ni slovo.

U Hegela však i tento enthusiasmus piveden jest v manýru
stízlivou; a je-li blouznním, ^jest v nm pece methoda."
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A soustava jeho v novjší dob odsouzena, pec má jeho filo-

sofie svj význam a sice svými jednotlivostmi a spisovatelskou váhou

zjevu svého.

Kniha zakonena jest dvma zajímavými statmi, v nichž autor

posuzuje uení Schopenhauerovo a Hartmanovo, dvou to filosof, jejichž

jméno v nové dob nejvtšího nabylo rozšíení. Píinou toho jest hlá-

saný jimi pessimismus.

Na posledních stránkách poat jest výklad soustavy Herbartovy,

k jehož pivi'žencm se i Durdík hlásí. I budeme netrpliv oekávati

ást druhou. Vzdlané kruhy naše zajisté samy uspíší její objevení se

hojným odebíráním ásti první. /. Sommr.

Dr. Jovan Suboti (1817— 1886) a Ivan Sergjevi Aksakov
(1823— 1886).

Ve dnech nedávno uplynulých zemeli dva mužové, kteílž vlivem

a psobností svou mohutné zasahovali do života a rozvoje Slovanstva,

onen jižního, tento severního. Vytrvalá práce jejich pinesla mnoho zdra-

vého ovoce. Oba vytkli si za cíl, hájiti práv uhnteného národu— lidu,

vlívati mu sebevdomí, a oba dostáli úkolu svému dstojn a estn.
Byli to Suboti a Aksakov.

Dr. Jovan Suboti byl rodem Srb ze Srmu. Vyšed ze stedních

škol v Karlovicích a Segedinu, vstoupil na právnickou fakultu v Pešti.

Za doktora práv povýšen byl r. 1841., když byl díve již dosáhl do-

ktorátu filosofického. Život jeho byl událostmi velmi bohat. Z poátku
vnoval se literatue, ale burná léta všeobecného pevratu státního za-

vlékla jej na pole politické. V beznu r. 1848. vypukla vzpoura v Pešti

a následek její byl, že odstranna vládní ceusura a zavedena svoboda

tisku. Suboti použiv píležitosti té, napsal dv ohnivé básn : Cujte

Srblji, pa se sví odzovte a S one stran zelena Dimava, jimiž vybízel

rodáky své po obou bezích Dunaje proti odvkým utlaovatelm Slo-

vanv uherských. V kvtnu t. r. ml býti svolán všeobecný národní

snm srbský, ale byl zakázán a místo nho sešla se karlovecká kvt-

nová skupština. Subotiée zvolili do hlavního odboru a s drem. Stoja-

koviem vyslali na slovanský kongres do Prahy. Zde pobyl po všechnu

dobu, co msto bylo bombardováno. Stojakovic vrátil se díve do Pešti,

kdež pivítali jej písným vyšetováním. Seznavše, že veškery listiny

Suboti má pi sob, a mníce, že i on do Pešti se vrátí, rozestavili po

všech parolodních pístavištích od Požun do Pešti policejní komisae,

aby jej ibi ubi zatkli. Ale pátelé peštští na rychlo vypravili zvláštního

posla do Vídn, by jej varoval, až tam z Prahy pibude. A Suboti

vskutku ušel nebezpeí takovým zpsobem. Do Karlovc vracel se oklikou

pes Záheb. Ne dlouho potom patriarcha Rajaié ustavil prozatímní

vládu uherských Srb, v níž Subotii pidleny osvta a kultus. Nemaje
však schopnjšího tlumoitele, Rajaié poslal pak Subotice jakožto plno-

mocníka k bánské vlád do Záhebu. Ale bán byl již s vojskem svým

daleko za Dravou — v Uhrách u Veliké Kaniže. Dal se tudíž za ním.

V Soplji zastal sbory generál Rotha a Filipovie, kteíž se mli s báném
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setkati teprve u Martou Vašaru. Nabízeli mu ochranu, ale Subotió ne-

maje l)ázn z maarských honvéd, dal se cestou kratší a rychlejší.

Po druhé vyvázl tak ze smrtelného nebezpeí. Jak známo, Roth i Fili-

povi záhy vzdali se vojsku maarskému. Suboti býval by pak musil

s nimi do Pešti, kdež nemolil se jinélio nadíti, než vojenského soudu

a — oprátky. K Jelaii se již nedostal; pístup byl již sbory maar-
skými dobe hlídán. Obrátil se tudíž do Vídn, by zakroil ve prospch

srbské vci u ministi- Doblhofa, hrabat Bessenberga a Latoura, kdež

se dovdl, že generálu Šui)ljikaci bylo již sveno vrchní velení u Srb.
Druhého dne, když byl Latour obšen, povstání vypuklo i ve Vídni.

Subotió spchal do Olomúce a z Olomúcc do Kromíže za ministrem

hrab. Stadionem, kterýž na základ promemoria mu podaného slíbil ol)-

noviti vojvodinu Srbskou.

Po bouích politických Suboti uchýlil se do Nového Sadu ku

praxi advokátní, ale r. 1860. stržen byl opt ruchem politickým. Zvolen

byl za srmského podžupana a r. 1862. za lena septemviratu záheb-

ského. Pro úast na slovanském sjezdu moskevském r 1867. byl však

zbaven státní služby a znovu pesídlil se do Nového Sadu, kdež založil

politický list Národ. Podžupanství a septemvirát pohltily vetší ást
jmní jeho a když i Národ zanikl, Suboti musil vší mocí peovati, aby

rodina ostatního nepozbyla. Nabízeli mu opt státní službu, ale on jí

nepijal odpovdv, že ve vážných okobiostech doby té povinnost víže

jej k vlasti, z níž se zrodil a pro niž i)es ticet let pracuje, a to tím

\ice, ježto národu srbskému v neutšených asích tch každé sebe

menší síly jest potebí. Od r. 1865. byl Subotjc stálým poslancem na

snme chorvatském a uherském a r. 1884. pedsedou srbského klubu

v Záhebe. Pi organisaci národního divadla záhebského byl též ne

posledním initelem a sepsal pro n drama Zvonimir. Sporv ortogra-

tických nejitil; naopak hledl zápas latinky s cyrilicí do patiných
mezí uvádti. Byl též skuteným lenem jihoslov. akademie.

I literární innost Subotiéova jest ohromná. Poprvé objevilo se

jméno jeho v asopisech r. 1834. Psal epické a lyrické hásné^ dramata
(Miloš Obili, Nemanja, Herceg Vladislav, San na jari, Krst i kruna

a j.), povídky (Kraljevski sastanak u Višegradu, Madjarica, Dva brata,

Kaludjer a j.), zredigoval 37 svazk Letopisu matice srbské, napsal

Nauku o srhskom stihotvorenju a obšírnou mluvnici srbskou. R. 1859.

zaal vydávati soubor svých prací — dosud vyšlo osm díl; mly vyjíti

ješt tyi. Loni Matice srbská v Novém Sad oslavila óOleté jubileum

literární jeho innosti. Zemel 28. ledna.

Ivan Sergjevi Aksakov pocházel ze staroslavného ruského rodu.

Narodil se v Belebejevském Újezd, nynjší gubernie Ufimské. Prvého

vzdlání dostalo se mu v dom rodném. Byl již otec jeho, Sergej Ti-

moféjevi, spisovatelem („ruská kronika rodinná"). Iva S. Aksakov vy-

rstal v onch dobách, kdy Pogodin s druhy svými hledli staviti proud

cizího západnictví, Petrem Vel. do Rusi zavleeného, a obrátiti zetel

k živlu domácímu, slovansko-ruskému. Vlastním však zakladatelem slo-

vanské strany na Rusi byl bratr Ivana Sergejevie, Konstantin, jenž

s Chomjakovým a bratry Kirjejevskými zajímal se o prostý, nevzdlaný

lid a snažil se ideu slovanskou spojiti s životem domácím, samorostlým.
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Studiem ruských djin rozšíili znan poznání své a pirovnávajíce

západ k vlasti shledali, že bczmezná Rus nepozbyla ješt veškery své indi-

viduality. Xebjda však Rus jediná samotným pedmtem bádání jejich,

mužové ti (Slované, slavjanoíilové, panslavis.té) pohlíželi i k ostatním

národm slovanským. A ideu tu v politickou praxi uvedl poprvé Ivan

S. Aksakov, Z poátku nemohlo se jí nikterak daiti, zvlášt za minulé
vlády. Aksakov ekal doby píhodnjší a zabral se zatím do práce

o ruské industrii.

R. však 1861. založil již týdenník De, v nmž obratn a rázn
zastával se práv lidu ruského proti šlecht a bureaukracii, šíe vliv

svj zárove na ostatní asopisectvo a písemnictví ruské. „D" záhy
musil býti zastaven pro nátlak vládní a místo nho vydáván potom
denník Moskva od r. 1867—68. V krátké lht té Aksakov obdržel

devt výstrah a tikráte list bjd zastaven ; v mezerách tch vycházel

Moskvi, ale posléze byly oba asopisy zakázány. V letech 1867—68.

nastal v nkterých ruských krajinách hlad; Aksakovu naskytla se pí-
ležitost v bližší styky vstoupiti s následníkem trnu, s nímž si asto
listy vymoval a tu i onu radu udlil. Jemu také piítalo se v zá-

sluhu, že cara Alexandra II. pohnul, aby zahájil válku s Turky na
osvobození jižních Slovan, Srbv a Bulhar. Když pak mír berlínský

zaal komoliti dílo osvobození, Aksakov se vší rozhodností pozvedl

hlasu svého, by protestoval. V ervenci r. 1878. mluvil veejn v Moskv
proti samému caru; e ta zachvla Evropou, ale nepátelé Slovanstva

byli silnjší. Aksakov vypovzen z Moskvy a slovanská spolenost, v níž

práv byl enil, rozpuštna. Navrátiv se potom z dovolení carského

opt do Moskvy, založil týdenník Rus, v nmž snesl mnoho pozoruho-

dného o všech Slovanech. Aksakov také byl z tch prohlédavých muž,
již jediné vidli rozkvt velikého státu ve svéprávnosti lidu ruského.

Opory vládní nikdy nehledal, ani hmotné ani mravní; snahou jeho bylo

zachovati si úplnou samostatnost a neodvislost, aby svobodn a veejn,
na nikoho nevázán, mohl íci pravdu. Idei své sloužil slovem i skutky

a byl hotov trpti pro ni. Tato pímost zjednala mu takovou vážnost

v národ ruském, že se i veejné mínní ídilo slovem jeho a sama vláda

nucena byla ho poslouchati.

Politickým bojem byv ponkud unaven, hledal na stará léta v ná-

hradu klidu rodinného. Jsa již staec 501etý oženil se s dvorní dámou
carevny, se sl. Tjutevou. Vzdaloval se veejnosti, úastn se jenom
schzí slovansk. komitétu. Zemel dne 9. února na vadu srdení. Smrt
jeho trapn dotkla se milion ruského národu. Smrtí Ivana Sergejevie

skonilo se vlastenecké povolání rodu Aksakových. Spásu ostatního

Slovanstva, zejména echv a Polák, shledával mimo jiné v tom, když
pijmeme pravoslaví a cyrilici. Bylo to mínní druhdy široce petásané,
ale hned tehdy naráželo na odpor pro svou upílišenost a dnešních dn
zcela již o nm v osudech katolických Slovan rozhodnuto.

Jan Hudec.
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:

Rodinné štstí.

Román.

Sepsal hrab Lev N. Tolstoj, Z ruštiny pel. Terezie Malochyská.

ásí první.

I.

ošily jsme smutek po matce, jež zemela na podziii;,

a žily jsme celou zimu samy na venku s Káou
i Soou.

Káa byla stará pítelkyn domácí, vychova-

telka, která nás všechny odchovala; milovala jsem

ji od tch dob, kam pam má sáhala. Soa byla

má mladší sestra. Smutnou to i pošmurnou zimu
trávily jsme v našem starém „Pokrovském" dom.
Poasí bylo studené, vtrné, tak že závje sn-

liové pesahovaly naše okna; tato skoro vždy byla za-

mrzlá a neprhledná; a my skoro celou zimu nikam necho-

dily ani nejezdily. Zídka kdy pijel nkdo k nám a kdo

pijel, nepispl k veselosti a radosti v našem dom ; všichni

mli zarmoucené tváe, všichni mluvili zticha, jakoby se

báli zbudit nkoho, nesmáli se, vzdychali jen a asto pla-

kávali dívajíce se na mne, zvlášt pak na malou Sóniku,

v erných šatekách. V dom jako by ješt bylo cítit smr;
smutek i hrza smrti naplovaly ovzduší. Komnata mé
matky byla zavena; mne pojímala vždy úzkost a cosi mo
nutkalo nahlédnouti v tu chladnou i pustou komnatu, kdy-

koli jdouc spát procházela jsem kolem ní.

Bylo mn tehdy sedmnáct let; a práv v tom roce, kdy zemela,

chtla matka pesídlit do msta, aby mne uvedla do svta. Ztráta matky
byla pro mne velikým zármutkem; avšak musím se piznat, že i pi
tom zármutku jsem cítila, že jsem mladá, hezká, jak mn všichni pra-

vili, — a hle! již druhou zimu marn žiju na venkovské samot. Ped
koncem zimy tento cit stesku, samoty a prost nudy tak vzrostl, že

jsem nevycházela z pokoje, neotvírala piana a nebrala knihy do rukou.

Když mi Káa domlouvala, abych se obírala tím, neb oním, odpovídala

jsem: nechce se mi, nemohu— a v duši mn cosi pravilo: pro? Pro
mám dlat nco, když tak marn ubíhá mj nejlepší as? Pro? A na

toto „i)ro" nebylo jiné odpovdi než slzy.

Éíkali mi, že jsem zhubenla, že jsem se stala ošklivjší v tom
ase; ale ani to mne nezajímalo. Pro? pro koho? Zdálo se mi, že

celý mj život tak projde v té jednotvárné samot i v tomto marném
stesku, ze kteréhož se vybrati jsem nemla ani síly ani vle s dostatek.

Káa koncem zimy zaala se o mne strachovat a rozhodla se, stj co

stj jeti se mnou do ciziny. Ale k tomu bylo teba penz a my skoro
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nevdly,, co zstalo po raatce, a denné jsme oekávaly poruéníka, ktcrý
iiiél i)rijet, aby urovnal naše záležitosti.

V beznu pijel jtoruník.

„Nu, sláva Uohul" ekla mi jednou Káa, když jsem jako stín,

bez práce, bez myšlenky a pání chodila z jednoho kouta pokoje do
druhého. „Ser,'ej Michajli jíijel, poslal se ptát po nás a chce pijít
k obédu. A ty se vzpamatuj, má Mášeko," dodala; „což si jinak
o tobé pomyslí? On vás všecky tak miloval."

Serj^ej Micliajli byl blízkým sousedem naším a j)ítelem nebožtíka

otce, a byl o mnoho mladší než otec. Krom toho, že píjezd jeho
mnil naše plány a sliboval nám možnost odjeti z vesnice, uvykla jsem
již z dtství milovat jej a vážit si ho, a Káa radíc mi, abych se vzpa-

matovala, uhodla, že ped žádným z mých známých by mne nebylo tak

líto ukázat se v nevýhodném svtle, jako ped Sergejem Michajliem.
Jako všichni v dome našem, poínaje od Káti i Soni, jeho kmoteidíy,

až do posledního koího, mla jsem jej ráda ze zvyku; ale mimo to

nabyl u mne zvláštního významu jedním slovem, kteréž pede mnou
pronesla jednou má matka. Pravila, že by si pála pro mne takového

muže. Tehdy mi to bylo podivným, ba i nepíjemným; hrdina mj byl

zcela jiný. Hrdina mj byl štíhlý, hubený, bledý a zádumivý. A Sergej

Michajli byl lovk již ne mladý, vysoký, statný a, jak se mi zdálo,

vždy veselý ; ale vzdor tomu ona slova matina utkvla v mé obrazo-

tvornosti, a ješt ped šesti lety, když mi bylo jedenáct let a on mn
tykal, hrál si se mnou a nazýval mne „dvátkem fialkou", ptávala jsem

se — nikoli beze strachu — samy sebe, co že si ponu, požádá-li

najednou o mou ruku?

Ped obdem, k nmuž Káa pídavkem uchystala ješt kolá
s krémem a špenátovou omáku, i)ijel Sergej Michajli. Já vidla z okna,

jak pijíždl k domu v malých sákách ; sotva však zajel za roh, pospí-

chala jsem do pijímacího pokoje a chtla se tváit, jakobych jej nijak

neoekávala. Ale slyšíc v pedsíni hmotnou chzi, jeho zvuný hlas

i kroky Kátiny nevydržela jsem to a sama šla mu vstíc. Mluvil hlasit

a usmíval se, drže Káu za ruku. Spativ mne zarazil se a njakou
chvíli se na mne díval, neukloniv se ani. Mn bylo nevolno a cítila

jsem, že mi do tváí vstoupil rumnec.
„Ach! jste-li vy to?" pravil on svým rozhodným a i)rostým zp-

sobem, rozevíraje ruce a jda ke mn. „Možno-li tak se zmnit! jak

jste vyrostla! Hle fialka — stala jste se ržovým keem."
Vzal m za ruku svou velkou ju-avicí a stiskl ji tak siln, poctiv,

až to zabolelo. Já myslela, že mi chce ruku políbit, a nahnula jsem se

k nmu, ale on mi stiskl ruku ješt jednou a pohlédl mi pímo v oi
svým jasným, veselým zrakem.

Nevidla jsem ho šest rok. Zmnil se velmi, sestárnul, zernal

a obrostl vousy, což mu nijak neslušelo ; ale zpsob jeho byl tak prostý

jako díve, nezmnna zstala také jeho otevená, poctivá tvá se silnými

rysy, rozumné, lesknoucí se oi a laskavý, skoro dtský úsmv.
V málo minutách pestal být hostem, zdomácnl mezi námi všemi,

i také mezi eledí, která zvláš se radovala z jeho píjezdu, jakž vidno

bylo z její úslužnosti. On se nechoval jako sousedé, pijíždjící po smrti
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Diatiii, kteí považovali za nutné mlet a plakat s námi ; byl naopak

hovorný, veselý, ani slova nemluvil o matince, tak že z poátku ta lho-

stejnost, u lovka nám tak blízkého, se mi zdála divnou a neslušnou.

Pozdji jsem však pochopila, že to nebyla lhostejnost, ale upímnost
i byla jsem mu za ni vdná. K veeru Kata, chtjíc nalévati aj,

usedla na staré místo v salón, jak to bývalo za nebožky matky, my
se Soou sedly jsme kolem ní; starý Grigorij pinesl Sergeji Michajlii

bývalou, nalezenou otcovu dlouhou dýmku a on jako za starých dob

jal se pecházeti sem tam po pokoji.

„Když si pomyslím, jak mnoho strašných zmn se udalo v tomto

<lom !

" pravil zastaviv se.

„Ano," ekla Káa s povzdechem, a pikrývajíc samovar pohlédla

na ; bylo jí už do pláe.

„Pamatujete se na svého otce?" obrátil se Sergej Michajli ke mn.
„Málo se pamatuji," odvtila jsem.

„A jak by vám nyní bylo dobe s ním!" pravil tiše a záduraiv
hled na mou hlavu, výše nad oi. „Já velmi miloval vašeho otce,"

pidal ješt tišeji a mn se zdálo, že oi jeho se zaleskly.

„A Bh vzal také ji!" promluvila Káa a hned položila ubrousek

na ajník a zajilakala.

„Ano, strašné zmny v tomto dom," opakoval on a odvrátil se.

^Sóo, ukaž mi své hraky," pravil za njakou chvíli a vyšel do sálu.

Zraky, plnými slz, pohledla jsem na Káu, když vyšel.

„Je to tak dobrý pítel!" pravila.

A vskutku jaksi teplo a píjemno bylo mi v duši ze soucitu toho

dobrého muže.

Ze salónu zaznívaly kiky Sóniny a jeho dovádní s ní. Já mu po-

slala aj a bylo slyšet, jak si usedl k pianu a Sóninými rukami zaal
ukati po klávesech.

„Marie Alexandrovno!" ozval se jeho hlas. „Pojte sem a za-

hrajte nco."
Mn bylo píjemno, že tak prost a po pátelsku velitelsky ke

mn se choval; vstala jsem a šla k nmu.
„Hle! to zde zahrajte," pravil otevíraje sešit Beethovena u ,adagia

quasi una fantasia'. ,. Uvidíme, jak to hrajete," pidal a šel se šálkem

do kouta sálu.

Nevím, pro jsem cítila, že jemu nemohu odj^írat, ani pedesílat

omluvy, že hraju špatné ; usedla jsem pokorn k pianu a zaala hrát,

jak jsem umla, akoliv jsem se bála jeho posudku, vedouc, že hudb
rozumí a ji miluje.

Nálada adagia dýchala tím citem rozpomínání, jejž ve mn pro-

budil rozhovor u aje, a myslím, že jsem je sehrála ádn. „Ale „scherzo"

nedal mi hrát.

„Ne, to nehrajete dobe," pravil jda ke mn, „necht toho! Ale

první nebylo špatné. Zdá se, že rozumíte hudb." Tato odmená po-

chvala tak m potšila, že jsem se až zardla. Bylo mi to tak novým
a píjemným, že on, druh i vrstevník mého otce, mluvil se mnou tak

vážn, a nikoli již po dívjším zpsobu jako s díttem. Káa šla nahoru

uložit Sou ke spaní a my dva zstali v sále.
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Vyprávl mi o mém otci, o tom, jak se s ním sešel, jak vesele

si)olu žili tehdáž, kdy já ješt sedávala s knihami a hrakami ; a oteo

mj v jeho vypravování prvn jevil se mi jako prostý a milý lovk,
jak jsem ho do toh dob nebyla poznala. Ser(,'ej Michajli se mne také

vyptával, co mám ráda, co ítám, co chci dlat a dával mi rady. Nezdál

se mi již více žertovnou, veselou osobností, škádlící mne a zahrávající

si so mnou, ale zdál s(! mi lovkem vážným, prostým a milujícím, ku

kterému jsem cítila mimovolnou úctu a symi)atii. Bylo mi lehko, pí-

jemno a zárove jsem cítila bezdnou napjatost, když jsem s ním

mluvila. Bála jsem se každého svého slova— tak jsem práhla zasloužit

si také svou osobou jeho lásku, jíž jsem dosáhla již tím, že jsem byla

dcerou svého otce.

Když byla Káa uložila Sóííu, pipojila se k nám a žalovala mu
na mou apatliii, o které jsem mu nieho nebyla ekla.

„To nejlilavnjší mi tedy nepovdla," pravil on usmívaje se a vy-

ítav kýraje na mne hlavou.

„Což tu vyprávt!" ekla jsem; „však to pejde." (Mn se nyní

vskutku zdálo, že mj stesk netoliko pejde, ale již pešel a že ho nikdy

ani nebylo.)

„To není dobe, neumt snášeti samotu," ekl Sergej Michajli;

„což nejste již vzrostlou slenou?"

„Ovšem že slenou," odpovídala jsem smjíc se.

„Nikoli, krásná jste to dívina, která jen tehdy žije, když se jí

obdivují, a jakmile samotnou zstane, hned se zanedbává a nic jí není

milým; vše jen na odiv, a nic pro sebe."

„Krásné to máte mínní o mn," pravila jsem, abych nco ekla.

„Ne!" pravil on po malém mlení, „nejste nadarmo podobna svému

otci ; máte nco v sob—" a jeho dobrý, i)ozorný zrak znova mi lichotil

a uvádl mne v radostné rozpaky.

Tepi*ve nyní jsem zpozorovala v jeho, na první dojem veselém

oblieji ten pohled, jemu pouze vlastní, zprvu jasný, potom vždy více

pozorný a ponkud zádumivý.

„Vy nemáte a nemžete mít dlouhou chvíli," pravil; „vždy máte

hudbu, jíž rozumíte, knihy, uení, máte ješt celý život ped sebou,

k nmuž se nyní mžete pipravovat, abyste potom na sebe nenaíkala.

Za rok již bude pozd."

Mluvil se mnou jako otec, neb strýc a já cítila, že se stále

pemáhá, aby byl na rovni se mnou. Mn bylo urážlivým, že mne po-

važuje za nižší sebe, ale zárove se mne dotýkalo píjemn, že pouze

mn k vli pokládá za potebné, aby se snažil býti jiným. Ostatek

veera mluvil s Káou o záležitostech našich.

„Nu s bohem, milí pátelé," pravil a pistoupiv ke mn, vzal

mne za ruku.

„Kdy se opt uvidíme?" ptala se Káa.
„Z jara," odvtil, drže m stále za ruku: „te pojedu v Dani-

lovku (naše druhá ves), seznám pomry, zaídím co bude možno, zajedu

do Moskvy za svými záležitostmi a v let se uvidíme."



384 Lev N. Tolstoj

:

„A pro na tak dlouhý as?" ekla jsem nad míru zarmoucen^
tšila jsem se již, že ho budu vídat každý den, a najednou bylo mi
tak smutno i úzko, že se navrátí mj stesk.

Muselo se to jevit v mém pohledu i tónu.

„Ano; více se zamstnávejte, neoddávejte se stesku," ijravil on

tónem, jak se mi zdálo, píliš prostým a chladným. „A z jara vás vy-

zkouším," pidal, pouštje mou ruku a nedívaje se na mne. V ped-
pokoji, kam jsme jej vyprovázely, oblékaje rychle kožich, znovu mne
zmil pohledem.

„Nadarmo se strachuje," pomyslila jsem si. „Snad si nemyslí,

že je mi to tak píjemno, aby se na mne díval? — Je hezký lovk^
velmi hezký ale nic více."

Nicmén jsme toho veera s Káou dlouho neusínaly a stále mlu-

vily ne o nm, ale o tom, jak prožijeme nynjší léto a kde a jak bu-

deme žíti v zim.
Strašná otázka: k emu? již mi na mysl nepicházela. Zdálo se

mi velmi jasným a prostým, že mám žíti pro to, abych byla šastnou,

a v budoucnosti se mi jevilo mnoho štstí. Jakoby se byl náhle náš.

starý, zamraený „Pokrovský dm" naplnil životem a svtlem.

II.

Zatím pišlo jaro. Dívjší mj stesk minul a zamnil se jarním,

snivým steskem nepochopených nadjí a pání. Akoliv jsem nežila

tak, jako na zaátku zimy, a zabývala se Soou, hudbou a tením,
pece asto jsem odcházela do zahrady a dlouho, dlouho jsem bloudí-

vala po alejích neb sedávala na lavice. Bh ví, o em myslíc, eho si

pejíc, po em toužíc. Nkdy i celé noci, obzvlášt msíné, prosedla

jsem do jitra u okna své komnaty; nkdy v jediné jupice, tiše od

Kati odkradla jsem se v sad, bhala rosou k potoku a jednou vyšla

i na pole a sama v noci celou zahradu obešla. Nyní jest mi tžko
rozpomenout se a porozumti tm myšlenkám a snm, jež tehdy na-

plovaly mou obrazotvornost. I když na n se rozpomínám, nemohu
uvit, že to byly moje sny a myšlenky — tak byly divné a života

daleké.

Koncem máje Sergej Michajli, jak byl slíbil, vrátil se ze své

cesty. —
Poprvé pijel veer, kdy jsme jej naprosto neoekávaly. Sedly

jsme na terase a chtly práv pít aj. Zahrada celá již se zazelenala

a v zarostlém houští se usídlili slavíci z celého „Petrova". Husté kee
šeíku vypadaly, jakoby místy shora byly posypány ímsi bílým a fia-

lovým. Byly to kvty na rozpuku.

Lístky bezové aleje zdály se przranými pi zapadajícím slunci.

Na terase vanul svží chládek. Silná veerní rosa byla již ulehla na
trávu.

Na dvoe, za zahradou bylo slyšet poslední zvuky denního ruchu,

šum pihnaného stáda; hloupý Nikon jezdil se sudem ped terasou po

cestice a studený proud vody z nálevky kruhovit obléval okopanou

zem kolem stonk Jiinek a jich podpor. U nás, na terase, na bílém
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ubruse blyštél se a kypél jasné vyisténý samovar, stála tam smetana,

preclíky, peivo. Káa buclatýnii rukami po domácku vytírala šálky,

.lá, vyhladovlá i)o koupeli, neekala na aj a jedla chléb s erstvou

hustou smetanou. Mela jsem na sobe bavlnnou blzu s otevenými

lukávy a hlavu pevázanou šátkem pes mokré vlasy. Káa první z nás

oknem jej slilédla.

„A! Sergej Michajli!" pravila, „a my práv o vás mluvily."

Já vstala a chtla odejít, abych se pevlékla, on však mé zastavil

v tu chvíli, když jsem již byla ve dveích.

„Nu, jaké to okolky na venku!" ekl hled na mou Idavu v šátku

a usmívaje se; „vždy se pece neostýcháte ped Tlehoem a já jsem

vám jako eho." Vsak práv nyní se mi zdálo, že na mne pohlížel

zcela jinak, než jak se mohl na mne dívati eho, a bylo mi nevolno.

„Pijdu hned," pravila jsem odcházejíc.

„Což na tom špatného!" kiel on za mnou, „jste jako mladá

vesnianka.

"

„Jak se podivn na mne podíval," myslela jsem si, rychle nahoe
se pestrojujíc. — „Nu sláva Bohu, že pijel, bude veseleji!" A po-

hlednuvši ješt do zrcadla, sebhla jsem vesele po schodech a neskrý-

vajíc toho, že jsem spchala, zardlá vešla jsem na terasu.

On sedl za stolem a vypravoval Kát o našich záležitostech. Po-

hlednuv na mne, usmál se a mluvil dále. Záležitosti naše byly, dle

jeho slov, ve výborném stavu. Nyní bylo teba jen v let pobyti na

venku a potom mohly jsme jeti do Petrohradu k vli vychování Soni—
nebo i do ciziny.

„Ano, kdybyste tak vy chtl s námi jeti za hranice," pravila

Káa; „ale jinak tam budeme samotný jako v lese."

„Ach což, jel bych s vámi teba kolem svta!" pravil polovážn,

položertovn.

„Nuž dobe," ekla jsem, „pojedeme kolem svta!"

On se usmál a zavrtl hlavou.

„A matika? a práce?" pravil. „Však na tom nezáleží, vyprá-

vjte pece, jak jste Strávila ten as. Snad jste znovu netesknila ?"

Když jsem mu povdla, že jsem se bez nho zamstnávala a ue-

. mla dlouhé chvíle, a když Káa potvrdila má slova, pochválil mne
a odmnil laskavým slovem a pohledem, jako dít njaké, jako by
ml k tomu právo. A mn zdálo se nezbytným, abych mu podrobn
a zcela upímn sdlila vše, co jsem dlala dobrého, a abych jako ve

zpovdi piznala se ke všemu, s ím mohl býti nespokojen.

Veer byl tak krásný, že když aj odnesli, my zstali na terase;

a rozhovor tak mne zajímal, že jsem nespozorovala, jak ztichly pomalu
kolem nás lidské zvuky. Odevšad silnji vanula vn kvt, hojná rosa

pokryla trávu — slavík poal tlouci nedaleko v kei šeíku, ale ztichl

slyše naše hlasy; hvzdné nebe jakoby se bylo snížilo k nám.

Zpozorovala jsem, že se již stmívá, jen dle toho, že netopýr jakýs

náhle bezezvun vletl pod záclony terasy a tepetal se kolem bílého

mého šátku.
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Pitiskla jsem se ku stn a chtla jsem již vzkiknout, ale ne-

topýr opt bezezvun a rychle se vypletl ze záclony a zmizel v sou-

mraku zahrady.

„Jak mám rád vaše „Pokrovské!" pravil Sergej Michajli, pe-
trhuje hovor. „Celý život bych tak sedl zde na terase."

„Nu což, tak sedte!" ekla Káa.
„Ano, sete," promluvil, „ale život nesedí."

„Pro se neženíte?" ekla Káa. „Vy byste byl výborný muž."
„Proto, že rád sedím?" zasmál se. „Ne, Kateino Karlovno, my

dva se již ženit nebudeme. Na mne již dávno pestali pohlížet jako

na lovka, který se mže oženit
; já sám již dávno taktéž iním, a od

tch dob je mi tak dobe a volno, vru dobe."
Mn se zdálo, že slova ta pronáší s jakýmsi nepirozeným zá-

palem.

„To je hezké ! ticet šest let a již dávati výhost životu," ekla Káa.
„Ba, již dávám," pokraoval Sergej Michajli, „už se mi chce

jen sedt — A k ženní je teba neho jiného. Zeptejte se jen jí,"

pipojil, ukázav hlavou na mne. „Hle, takové je teba ženit a vdávat,

a my dva se budeme již jen radovati z nich."

V tónu jeho byl zatajený bol i napnutost, která mi neušla. Po-
mlel trochu; ani já ani Káa neekly jsme nieho.

„Nuž pedstavte si," pokraoval, pohnuv sebou na židli, „kdybych

já náhle, njakým nešastným spsobem, se oženil se sedmnáctiletou

dívkou, ku píkladu s Máš . . . s Marií Alexandrovnou. To výborný
píklad, jsem rád, že se mi to tak nahodilo; ano, je to nejlepší píklad."

Já se zasmála, nechápajíc nikterak, emu je tak rád, a co se mu
tak nahodilo.

„Nu eknte, dle pravdy, ruku na srdce," pravil on žertovn ke

mn se obraceje, „zdaž nebylo by to pi'o vás neštstím, spojit svj
život s lovkem starým, který mnoho prožil a chce jen sedt, kdežto

ve vás, Bh ví, co se hýbe a po em mysl baží."

Rozpaky se mne zmocnily a já mlela, nevdouc, co odpovdti.
„Vždy vám neiním žádný návrh," pravil on smje se, „avšak

povzte dle pravdy, že neblouzníte o takovém muži, když veer sama
se procházíte stromoadím, že by to bylo neštstím —

"

„Nikoli neštstím ..." zaala jsem.

„Nu, ale ne dobe," doekl on.

„Ano, ale mohu se mýl . . ,
."

Avšak on vskoil mi do ei.
„Nuže, vidíte, a má úpln pravdu; jsem jí vden za její upímnost

a velmi rád, že jsme o tom hovoili. Ba nedosti na tom, pro mne by
to bylo nejvtším neštstím," dodal.

„Jaký j^te to podivín, v niem jste se nezmnil," pravila Káa
a vyšla z terasy, aby poruila prostíti k veei.

My oba ztichli po odchodu Káti a také všechno kolem nás bylo

tiché. Jen tlukot slavíka ozýval se celou zahradou, ne jako za veera
perývan a neurit, nýbrž jako za noci pozvolna a klidn, a jiný

slavík zdola od rokle ozval se mu z dálky, poprvé v tento veer.
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Blízký slavík umlknul, jakoby chvilenku l)yl naslouchal, a pak

rozezpíval se ješté íznéji a napnutéji zvuónýjii, peskakujícím trilkeni.

A královsky pokojné rozléhaly se hlasy ty v jich noním svét,

pro nás cizím. Zahradník .šel spát do oranžérie, kroky jeho nohou ve

hrubých botách, vždy více se vzdalujíce, zavznely na cestice. Pod

horou nkdo dvakráte pronikavé zapískl, a vše ojjét utichlo.

Sotva slyšn zachvl se list a pohnulo se plátno terasy a cosi

vonného, vzduchem se chvjícího, zaválo na terasu a rozneslo se po ní.

Mn bylo nepijemno mlet po tom, co bylo práv mluveno; ale nev-

dla jsem, co bych ekla. Pohledla jsem na nho. Záící oí v polotm

ohledly se na mne.

„Krásno jest žíti na svt," promluvil.

Já bezdky povzdechla.

„Což?"

„Krásn jest žíti na svt!" opakovala jsem.

Znovu jsme se zamleli a mn opt bylo nevolno. Stále mi pi-

cházelo na mysl, že jsem ho zarmoutila, souhlasíc s ním, že je stár,

a chtla jsem jej potšit, ale nevdla jsem, jak to uinit.

„Avšak s Bohem!" pravil vstávaje, „matinka mne eká k veei.

Já ji skoro ješt nevidl."

„A já vám chtla zahrát novou sonátu," ekla jsem.

„Až podruhé," ekl chladn, jak se mi zdálo.

„S Bohem!"
Nyní zdálo se mi ješt více, že jsem jej zarmoutila, a bylo mn

toho líto. S Káou jsme jej vyprovodily ke vjezdu a postály na dvoe,

dívajíce se na cestu, po níž nám zmizel.

Když utichl již dusot kon, odešla jsem na terasu a znova se

zadívala do zahrady; v rosné mlze, již plnily noní zvuky, dlouho ješt

jsem vidla a slyšela vše, co jsem clitla vidt a slyšet.

Pijel podruhé, potetí a nevolnost mezi námi, mající svj pvod
v podivném hovoru, jejž jsme byli mli, zmizela zcela a nevrátila se

více. Po celé léto, dva-, tikráte v týdnu pijíždl k nám a já pivykla

mu tak, že když dlouho nepijíždl, inila jsem mu v duchu výitky,

že jedná špatn, opouštje mne. Zacházel se mnou jako s mladým
niilým druhem, vyi)tával se mne, vyzýval mne k dvrné sdílnosti, radil,

povzbuzoval, nkdy též hanl a zadržoval. Ale vzdor tomu, že se stále

snažil jednati se mnou jako s rovným sob, cítila jsem pece, že vedle

toho, emu jsem v nm rozumla, zbýval ješt celý svt, svt mn cizí,

ve kterýž neuznal za dobré mne vpustiti; a to práv silnji nežli vše

jiné udržovalo ve mn úctu a vábilo mne k nmu. Vdla jsem od

Káti a soused, že mimo starosti o starou matku, se kterou žil, a mimo
péi o hospodáství vlastní i naše poruenství, byl zamstnán záležitostmi

veejnými, jež mu psobily velké nepíjemnosti; ale kterak na to vše

pohlížel, jaké bylo jeho pesvdeni, jeho plány, nadje, o tom všem
jsem se nikdy nieho nemohla dozvdt.

Kdykoliv jsem pivedla hovor na jeho záležitosti, tváil se svým
zvláštním spsobein, jakoby chtl íci: „liolenku, prosím, což vám do

toho?" a obrátil rozmluvu k jinému. Z poátku mne to uráželo, ale
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pozdji jsem tomu tak pivykla, že jsme vždy mluvili jen o vcech mne
se týkajících a že se mi to zdálo již zcela pirozeným.

Co taktéž z poátku se mi nelíbilo, ale pozdji naopak se mi

stalo píjemným, byla jeho úplná lhostejnost, ba tém jakési povrho-

vání vzhledem k mému zevnjšku.

Nikdy ani pohledem, ani slovem nenarážel na to, že jsem hezká,

a naopak ošklíbal se a smál, když ped ním nazývali mne hezounkou.

Rád také nacházel na mém zevnjšku vady a škádlil mne jimi. Moderní

šaty a úesy, kterými Káa ráda mne fintila o slavnostních dnech, vy-

volávaly jen jeho úsmšky, kteréž rmoutily dobrou Káu a z poátku
i mn byly nepochopitelný. Káa, jež byla ve své mysli rozhodla, že

se mu líbím, nikdy nemohla pochopit, jak jest možno nepáti sob,

aby žena, která se nám líbí, ukazovala se v nejvýhodnjším svtle. Po-

rozumla jsem brzo, eho si pál. Chtl se ujistiti, že ve mn není

žádného koketství. Jakmile jsem tomu porozumla, nezstalo na mn
vskutku ani stínu koketnosti v odvu, úesu a pohybech; však za to

se objevilo bílými nitkami šité koketství prostoty — v dob, kdy

jsem ješt nemohla být prostou. Vidla jsem, že mne miluje; miluje-li

mne jako dít, i jako ženu, sama sebe jsem se ješt neptala; já si

vážila této lásky a cítíc, že mne má za nejlepší dívku ve svt, ne-

mohla jsem sob nepáti, aby tento klam u nho potrval. A mimovoln
jsem ho klamala. Avšak klamajíc jej, sama stávala jsem nelepší. Cítila

jsem, o bylo lepší a mne dstojnjší, okazovati ped ním hezké stránky

duševní, než tlesní. Mé vlasy, ruce, tvá a mé zvyky necha byly

jakékoliv, pkné, i nepkné, ty ocenil a poznal zajisté — jak se mi

zdálo — na první pohled tak, že jsem nieho nemohla pidat ku svému

zevnjšku. Duši moji neznal, ponvadž ji miloval, protože ona touže

dobou rostla a vyvíjela se; tu jsem jej mohla klamati a klamala jsem

jej. A jak volno mi bylo u nho, když jsem tomu jasn porozumla.

Ona bezdvodná zasmušenost, stísnnost pohyb úpln zmizela. Cítila

jsem, že nech mne vidí sedící neb stojící, s vlasy dol neb vzhru pi-
esanými, zná mne celou a jest se mnou spokojen tak, jak jsem byla.

Myslím, kdyby mn proti svému zvyku, jako jiní pojednou byl ekl, že

mám krásnou tvá, že by mne to nijak nebylo potšilo. Za to však,

jak blaze a jasuo bylo mi v duši, když po njakém mém slovu po-

zorn na mne pohledv, pravil hlasem, jemuž se snažil dodati tón žer-

tovný: „Ano, ano, jest ve vás nco. Vy jste znamenité dve, musím
vám to íci."

A za jaké skutky dostávala jsem tehdáž takovéto náhrady, na-

plující mé srdce hrdostí a veselím? Zato, že jsem hovoila, jak cítím

se starým fiehoem, o jeho lásce ke vnuce, neb za to, že jsem byla

až k slzám pohnuta petenou básní neb románem, neb za to, že jsem

dávala pednost Mozartu ped Schulhofem. I bylo mi podivuhodným,
jakým neobyejným citem jsem tehdy uhadovala vše, co je dobré a co

bychom mli milovat, akoliv jsem tehdy ješt rozhodn neznala, co

dobré je a co máme milovat. Nejvtší ást mých dívjších zvykv
a zálib se mu nelíbila; ale bylo teba jen pozdvižení oboí, bylo teba,

aby jen pohledem projevil, že se mu nelíbí, co chci íci, bylo teba
jen, aby se tváil tím zvláštním svým výrazem, jakoby s politováním
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a takme pohrdav — a mn se již zdálo, že iieiniluji to, co jsem

díve milovala. Stávalo se, že mi chtl pracn poradit nco, a já již

vdla, co ekne. Ptá se mne na nco, hled mi v oi, a pohled jeho

vyvozuje ve mn tu myšlenku, kterou si peje. Yšechny mé tehdejší

myšlenky, tehdejší city nehyly mými, ale jeho myšlenkami a city, kteréž

rázem jsem si osvojila, a kteréž vesly v mj život a osvítily jej. Aniž

hydí to hýla zpozorovala, zaala jsem zcela jiným zrakem hledt na

Káu, na naše lidi, na Sou, na sebe i na své zamstnání. Knihy, jež

jsem díve ítala, jen abych zahnala nudu, staly se mi náhle jednou

z nejmilejšícli potch života; a vše jen proto, že jsme sjjoIu hovoívali

o knihách, že jsine je ítali spolen a že on mi je pinášel. Díve
mé zamstnání se Soou, hodiny s ní, bývaly mi tžkým úkolem, jejž

jsem se snažila plnit jen proto, že jsem jej uznávala za svou povinnost

;

avšak od té doby, co posedl jednou u naší hodiny, stalo se mou ra-

dostí sledovati pokroky Sóniny. Nauit se celému hudebnímu kusu

zdálo se mi díve nemožným, a nyní, kdy jsem vdla, že mne ])ude

poslouchat a snad i pochválí, pehrávala j'sem i)o tyicetkráte za sebou

týž pechod, takže ubohá Káa zacpávala si uši bavlnou a mn to pece
nebylo zdlouhavým. Tytéž staré sonáty znly mi zcela jinak a mnohem
lépe. I Kái;a, kterou jsem znala a milovala jako samu sebe, zcela se

zmnila v mých oích. Nyní teprve jsem pochopovala, že ona nijak

nebyla povinna být nám matkou, pítelkyní a služkou, jakou nám byla.

Porozumla jsem vší obtovnosti a oddanosti milujícího toho stvoení,

pozimla jsem, ím vším jsem jí zavázána; a milovala jsem ji od té do])y

ješt více. Nauil mne dívati se také na naše lidi, sedláky, dvorní

ele, dveky zcela jinak než díve.

Je to vru smšné : do sedmnáctého roku prožila jsem mezi tmito
lidmi, ale zstala jim cizejší než lidem, které jsem nikdy nevidla;

ani jednou mi nenapadlo, že tito lidé taktéž milují, touží a truchlí jako

já. Naše zahrady, naše lesíky, naše pole, které jsem dávno znala, po-

jednou se mi zdály novými a pekrásnými. Ne bez píiny íkal Sergej

Michajli, že v život jest jen jedno neklamné štstí — štstí žít pro

druhého.

Mn se to tehdy zdálo podivným, nechápala jsem toho, však bez-

dky pešlo toto pesvdení v mé srdce. Objevil mi celý život radostí

ve skutenosti, aniž by byl eho zmnil v mém život neb eho k nmu
pidal, krom sebe ke každému dojmu. Vše to již od dtství mne ob-

kloi)ovalo mlky, a bylo teba jen jeho píchodu, aby vše to se pohnulo,

promluvilo a o jíekot se probouzejíc v duši, naplnilo ji štstím.

V tom let jsem asto picházela nahoru do své komnaty, ulehala

na postel a místo dívjších jarních stesk, tužeb i nadjí v budoucnost,

uchvacoval mne pocit štstí pítomnélio a skuteného. Nemohla jsem

usnout, vstávala, usedala na postel ke Káti i hovoila jí, že jsem do-

konale ši;astna, což — jak nyní vzpomínám — íkati jí bylo zcela

zbyteno; vždy to sama mohla vidt. Ale Káa mn íkala, 'že ani

ona nieho si nepeje, že je též velmi šastna, a líbala mne. Já jsem

jí vila; zdálo se mi to nevyhnutelným a spravedlivým, aby všichni

byli šastni. Nkdy ovšem ztratila Káa trplivost a mínila, že je as
ku spaní, a nkdy též, stavíc se rozzlobenou, vyhánla mne ze své po-
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stele i usnula; a já dlouho rozebírala pak ve své mysli vše, ím jsem

byla tak šastnou. Nkdy jsem vstávala a modlila se podruhé, svými

slovy se modlila, abych podkovala Bohu za všechno štstí, které

mi dal.

A v komnat bylo ticho, jen ve spaní pravideln, stejn oddycho-

vala Káa, hodiny podle ní tikaly, já se pevracela, i šepotala slova,

neb kižovala se a líbala kížek na krku. Dvée byly zaveny, okna
zabednna okenicemi, njaká moucha neb komár pelétajíce bzueli na

jednom míst. A já si pála, abych nikdy nevyšla z této komnatky,
aby nikdy nepišlo ráno, aby se nerozplynula ta duševní atmosféra,

která mne obklopovala. Zdálo se mi, že mé snní, myšlenky i modlitby

—

jsou živá stvoení, zde v soumraku žijící se mnou, létající kol mé postele,

stojící nade mnou. A každá myšlenka moje byla jeho myšlenkou, každý

cit— jeho citem. Tehdy jsem ješt nevdla, že jest to láska; myslila

jsem, že vždy to mže zstati tak, a domnívala jsem se, že cit ten pi-

chází prost sám od sebe. (PokraovAnf.)

Moe.
Ukázka z knihy básni Jeana Richepina >>La mer.<

Peložil J a r o s 1 a v v r ch 1 i c k ý.

I.

;*- Místo pedmluvy.

^. J; všech marných sn, jenž hned jsou oklamány,
';í^i^jsem nejšílenjší chyt v touze chtivé:

,7'((Gv Chci do slov uvzniti moe živé

se všemi taji, co v nm pochovány.

To dobe vím. Však na nm kolébány

mé byly dny a noci v slasti divé,

já nhu jeho pil, jed hrzu, snivé

mé verše, cítím to, jsou z nlio stkány.

Pro taký obraz má zpv málo látky,

co zel jsem, slyšel, snil, to pelud krátký

ped nekonenem, jež se mní, splývá.

To dtinství, chtít vyerpat je smlý.
Nech! V kapce vody svítí azur celý

a celé moe v jedné škebli zpívá.
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II.

Oceano nox.

V závoji ticha

lo se kolíbá,

v kraj se nahýbá,

sotva že dýchá.

Vítr jen asem
na pídé trochu

roven jsa hochu

ni<llýui hvízdá hlasem.

Odlesky bledé

v západ zaplály

v poslední opály

a juž vše šedé.

Na vlnách ješt

ržových, zelených,

žíhan plamenných

vrou jisker dešt.

Naposled záí

mroucí jich vdk
jak polibek

na bledé tvái

;

Prchá však náhle,

mizí a hasne

na ploše jasné

a neobsáhlé.

Ve svtlém stínu

odlesk jen hraje,

však i ten taje

v šero a k zhynu; ^

A vlny zbledlé,

pod vtru sledy

jsou jak cín šedý

pochnuirné, zšedlé.

Praví noc, vdova

v havraním vlasu:

Zkusit svou krásu

nyní chci znova!
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Na šij a uši

šperky si dám,

chci zít, jak plám,

jak mi to sluší!

Jak sliná jest

chýlíc se k moi!
v kšticích jí hoí
démanty hvzd

!

III.

Hra oblak.

Oblaka táhnou v snní výš . . .

Kol je tiš

!

Ni paprsk vlny nezechrá z ticha.

Éekl bys : pták veliký dav

ve vln splav

zí, zhlíží tam svá sametová bicha.

Oblaka táhnou v noc a tiš . . .

Pohle výš

!

Jak vítr jim rozechral prsy!

Paprsky slunce je ranily

a rozlily

po nich jak zlata a rubín trsy.

Oblaka mizí, jak táhnou výš . . .

Vtší již

pod zubem žáru, který je hryže,

roste klín velký víc a víc . . .

Sálajíc

v nm slunce krvácí, kloní se níže.

Oblaka strhaná visí níž . .

Vítr, slyš!

rve je a hází v moe a livízdá.

Éekl bys : pták veliký dav

ve vln splav

se noí umít, kde má svoje hnízda.

IV.

Odjezd.

Poj, dve, se mnou jísti naposled!

Na zdraví tch, jenž v dálku odjíždjí.

Žij dále bez nich, žij i veseleji,

neb všichni hoši nevrátí se zpt.
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Poj, doušek jeden! Krátký tance let!

Jen žádný smutek! Po boulivém ase
den pijde slunný v usmívavém jase

a všickni hoši nezhynou tak hned.

Te polibek ! Smrt schvátí mladý kvt
na prahu dveí, který hledí v nebe.

Zda dív ty hochy schvátí nebo tebe,

kdož ví? í, dve, poví nám to ret?

V.

Snílkové.

Tak íkali jim, kam beh sahal celý.

Vždy spolu šli a podobni si byli

jak kmeny révy, suché jenž se chýlí.

Muž s ženou, sotva k výživ že mli.

A šastní neznali shon tužeb smlý,
on hluchý byl a ona slepá; v chvíli,

kdy behy halí pny chochol bílý,

vždy ruku v ruce k moi picházeli.

Zde usedli na opuštný beh,
bez ei pohrouženi v bezdných snech

tak užívali pln svží vzduch.

Let starých pásmo dotkávali dvojí.

Zít moe slepá, slyšet je on hluch,

pec duši jeho cítili v té svojí.

VI.

Tolary msíce.

Hle, msíc kterak po vlnách se plazí . . .

V své dráze samé tolary jak razí!

Co penz to, ó blaho!

Když tob, bloudku, slyšíš, pekážejí

sera s nimi v kapsá mj, a tam se stkvjí!

ó msíci, ó haho!

O hého msíci! Sem na slovíko, kmochu!
A rázem hodil mi jich pknou trochu,

však pišlo mi to draho,

na lebku spadlo mi to, pukla v trosku,

hned vytryskla z ní hrstka mého mozku —
(5 msíci, ó haho

!

26
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vn.

Dv sestry.

Mé oko plaché výšku s hloubkou snoubí.

Zím lesklý medusy štít ležet v hloubi

a nahoe jas luny, opál snivý.

Kdo kulatjší jest, kdo bledší? Mlenlivý

zvon, medusa, tam na stonku se houpá

a tisíc noh svých v tni vodní koupá

a msíc výš s paprsk bledou tísní.

A oboje se snoubí v mojí písni,

má stejnou barvu a má stejnou nhu;
to sestra na sestru se smje podél behu,

že medusu zím v nebi, tak se matou,

a ve vlnách zas lunu bled zlatou.

VIII.

Slzy.

O plame v své tísni, neb každý má svou!

Do moe padá slza za slzou.

Pro liláeš ty? — Já ijro domov sladký,

já pro rodie vzdálené,

já pro své mládí ztracené,

sen krátký!

O plame v své tísni, neb každý má svou!

Do moe padá slza za slzou.

O šijme jen do moe bledé to kvítí,

snad vzdechm našim odpoví

ten proud rachot hromový,

to vytí!

O plame v své tísni, neb každý má svou

!

Do moe padá slza za slzou.

Juž moe sotva slzám všem staí.

Ba houstne více jeho sl,

neb lidé od vk v ten dl
tak pláí!

O plame v své tísni, neb každý má svou

!

Do moe padá slza za slzou.

Snad v posled samo pochmurné moe
ty slané, trpké, samý vzdecli,

jsi naší zem bez útch
plá, hoe!
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IX.

Nedostíhlý.

Já toho zel, jejž nikdo nei)edstaví,

jenž sotva objevil se, odchází,

jenž všady litá a se nezastaví,

jenž obejímá vesmír bez hrází.

Já toho zel, jenž ve prostoru spje

a lítá, a se tmí neb rozední,

a jehož písn, kterou v letu pje,

veriš první neslyšíš ni i)Oslední.

Já toho zel, hlas jehož velký, divý

výš letí nad blesk i nad proud spch,

jenž bývá v mranech ztajen v jejich hívy,

ev jehož bez plic, bez úst jehož dech.

Já vidl koulet se ho nad vodami,

jak mezi vlnou, mrakem jen se mih,

jak hlava se prázdnými zornikami

;

jak ruce bez páží do dálky zdvih.

Já toho zel, jenž oblieje nemá,

jejž darmo hledá strhaný tvj zrak,

neb sotva duše k nmu žasem nmá
se povznese, on zmizí náhle v mrak.

Je tmavý, nevystihlý, nedostupný,

já myslil, že ho držím — marný cíl

!

v té chvíli, když jsem chytit ho chtl zpupný,

již zmizel mi, a jen tu vítr zbyl

!

A pec je všady, dýše, volá cosi,

6 poslouchejte ! Blíže pojte sem

!

Te jasn ve oblacích praví kdosi

:

Zem tlo jest, já její duše jsem

!

X.

Finále.

Budiž! Nikdo v tomto boji

neobstojí,

schvátila mne nemožnost,

porážka však taká s dsem
je mi plesem,

srdce mé má pýchy dost.

26*
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Tak, nech porážka mne kruší,

s istou duší

z arény já povstávám

odmnn tím dosti v sktitku,

s moem v ptku
že jsem odvážil se sám!

Narcissa.

Románový genre. Napsal Jan Lier.

(PokraoTánl.)

ošík skuten stýskal si již plaky po své milované, sužo-

vané tetince. Utíkaje pod nejapnýma, drsnýma rukama
staré Lenky, odmítal s neúprosnou dtskou brabivostí

všecbno její laskání a konejšení, jebož zdroj v nevrlejší

f^ mysli staeny nebyl ovšem tak bluboký, hojný, jasný

a perlivý jako v jaré dušince Narcisky. Neobmezená
trplivost, nevyerpatelná nžnost a ilá, hravá vynalé-

zavost útch a zábav, jimiž sliná dívka svého malého

synovce obmýšlela, byly jasném a teplem, kterým cho-

robné tlo dítte jako na letním výsluní okívalo.

Veliký úkol, vložený malíem na dívku, byl v pravd již

starý a ustálený. Vžila se do nho, hovla mu z lásky, ku

které ani píkaz ani slib nemohl nieho pidati. Sama ješt

dít, ujala se ped šesti lety pod vrchním dozorem zkušené

Lenky a písného dda pée o slabouké nemluvn, jež teta

její, vdova po Michalu Strziciovi, na odchodu svém na vnost
v paláci zanechala. Malý Theodor byl nadjí a obtíží svého

dda. Otec zstavil jen dluhy, jež vdova svdomit s vlí a schválením

starého malíe zapravila; sama pak v dlouhé a s velikými výlohami

spojené nemoci strávila ostatek a umírajíc, lomila rukama nad sirotkem,

jejž ostavovala v bíd na vli a zvli náhod a lidem.

Ale dd hošíkv nikdy neželel této hmotné ztráty; považoval

vno své druhé snachy vždy toliko za híšný peníz, za který syn Michal

se zaprodal. Soudil, že tak a nic jinak musil býti zmrhán statek, na-

bytý nehodnou spekulací a bez požehnání ruky otcovské.

Praktitjší Lenka ovšem odporovala, majíc právem staré hospo-

dyn a správkyn domu poradný hlas v rodin, hlas, jenž obyejn znl
broukav a stízliv.

„Ach! lapáme vodu do ešeta, všichni, pán, slena, já i ty, jako

blázni," žalovala stranou Mikšovi. „Tomu dítti nepomže krom zázraku

nic. Ztratí se nám jako sen ped oima, až se s ním nejvíce napipláme

a nalopotíme, al)y nám nebožáka bylo k smrti líto."

Ale Kassandrou bývala pouze v ústraní, šeptem. Jedenkráte pouze

odvážila se naznaiti své zlovstné tušení starému malíi a spsobila
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bouku, která l)y byla bezmála vérnou, oddanou služebnici po tyiceti-

leté službo z paláce vymetla. Tenkráte, v kritické divili udržela ji to-

liko i)áska, kterouž byla k Mikšovi i)ii>outána. Obou služebných a po-

mocných duch svého domu nedovedl se starý umlec zíci. Tenkráte

Lenka poprvé snad ve svém živote objala vdén svého ošklivého muže.

Hývala hezká i pyšná, a zakládala si nemálo na svém jjfxvodu. Každé

pokoení roznítilo v ni hrdou upomíidíu, že jest Paížankou. Ano pa-

matovala se ješt dobe, kterak tásla se jako malá kvétináka zimou

ped hotelem hrabete Turpina de Crissé, volajíc: „Violettes, violettes!

Achetez des violettes, messieurs!" a kterak dušika v útlém, hadry

odném tle svíjela se bolestí, zimou a hladem, když nikdo, nikdo nad

zkehlým dckem a jejími zmrzlými, scumlanými kytikami se neustrnul;

vidla posud živ, jak se ped ní konen zastavil mladý muž s roz-

makaným kloboukem na rozcuchaných kadeích a vzal ji za ruku a do-

vedl ji do hrabcího domu, odkoupil jí zlatem všechny íialky, oberstvil

ji a ustlal zmoené na medvdí srsti ve své pracovn. A rozpomínala

se urit, kterak jí vyhrkly slzy z oí, když procitla a mla zase zpt
do Bellevillu k zlému, nemilosrdnému strýci a od nho opt do mrazu

a psoty na ulici. I vdla od slova k slovu vše, co jí pak malí po-

vdl, vzav si ji na klín, vyptávaje se jí a tše ji. Nechal si dve
z ulice, odevzdal je své mlaouké žínce, kteráž si dvanáctiletou Helenu

Delanneau vzala jako chvu malikého Rafaela Strzicia do ech. Cizinka

lnula neobmezenou vdností k svému zachránci, jemuž od prvopoátku
ráda sloužívala za model, nejprve jako dít, pozdji jako hezounká,

boubelatá, francouzským chikem jímající panenka. S pýchou poítala

nejednu podízenou malbu, ba i leckterý rys na mnohé elnjší malb
v paláci mezi své zásluhy. Tyto zásluhy imponovaly obzvlášt Mikšovi,

tíi barev, jejž zddil Gabriel Strzicius po svém otci Xenofonovi. Ne-

hezký, hrbatý, jednooký, chlumským dvatm pro posmch sloužící,

a nevelkým vtipem nadaný sluha malív zamiloval se do pkné Heleny

elementární opravdovostí své naivní, nepemítavé, nekritisující a skromné

duše. iperné, ponkud i koketní dve odmítalo a tyranisovalo jej

s bezohlednou, výstední schválností. Teštní obou služebných neho-

dilo se do ustáleného domácího ádu malíova, jehož pojjudlivosti

asem pibývalo. Káral, napomínal, bouil a nevida konce, prohlásil

rozlítiv se: „Jeden i druhý pjdete z domu. Hned!" Nechtli ani

ten ani onen. Až si Lenka dupla na Mikše. Tí odešel a za chvíli

vylovili ho lidé z rybníka pod palácem. A pak vyhánl rozezlený malí
zase Lenku, kteréž bylo jasno tei)rve v okamžiku, kdy Mikeš odešel,

že její svévole a bujnost vi ubohému škaredovi promnila se vlastn
již dávno v soucit a samolibou jakous vdnost. Vzkísila Mikše, vy-

l)eskovala ho a ekla prost pánovi, že si toho bláhovce vezme, aby byl

pokoj. V pravd nemilovala ho nikdy, zstala nad ním povýšena. Ale

nepohešovala svj vlastní románek, v nmž by byla hrála úlohu první

milovnice; nebo nevdouc, tajila v sob poklad skutené ryzí lásky,

která od prvého setkání s malíem u paláce hrabte de Crissé v ní

klíila a puela, poutajíc ji vroucí oddaností k umlci. Její cit podí-ídil

ji bytosti nedostupné, a jsa bezdný, obracel se v mocný výraz poslu-

šenství a neúnavné pelivosti vrné služebnice o pána, jeho ženu, dti,
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vnuky. Rafaela pinesla na svých loktech z Paíže do Chlumu, a byla

by zafi dala život; však pozdji, když otcovské srdce starého malíe
vyhledávalo tisíceré omluvy pro zkázu synovu, bylo jí nejednou snášeti

trpkou výitku, že mu syna rozmazlila. Rovnž tak, až pošetile lnula

k Narcisse a v hloubi jejího srdce nebylo sledu sobectví, které by ji

bylo zdržovalo podstoupiti nejhorší smrt, kdyby takovou bylo lze ma-
lého Theodora zachrániti.

Broukala jen ze žárlivosti a z hokosti, vidouc, jak na stará ko-

lena od pée o dít jest odstrkována, jak se pán a slena s dckem
moí, majíce pec k ruce spolehlivou osobu, která by se byla za n
radostn umoila.

„Nedej bh!" zdsil se pravideln Mikeš, zaslechnuv osudné ped-
povídání své ženy. „Pánovi by se nad hrobem Theodorovým srdce

utrhlo."

„Nad jakým hrobem!? Co klábosíš," rozzlobila se pak Lenka na
nemilou ozvnu svých slov. „K emu bych byla já, a k emu naše dobrá
sleinka?! Byl by sice as, aby si pomalu hledla sebe — —

"

A tu, kde náklonnost vrného srdce obstárlé ženy všechny své

miláky objímala, a jejich zájmy pece urit se rozbíhaly, nastával

spor její cit, jejž neumla jinak rozluštiti, než hlubokým povzdechem.
Bystrá mysl Lenina zabývala se ode dávna píštím osudem Narcisky

a neumla vyhledati pro ni z klubka spletených dležitostí rodiny zvláštní

zlaté pásmo, které by obdivovanou, zbožovanou dívku dovedlo k oso-

bitému štstí, aniž by bylo teba z klubka nit vytrhnouti.

„To andlské stvoení utratí svj mladý vk v marných trampotách
s Theodorem," hubovala Lenka. „Já nedopustím, aby si své cukrové
ruinky v kuchyni smoila, — a kdybych na krásn hned chtla, nedo-

volil by pán. A tak žije to isté poup v hrách s Theodorkem, v po-

tulkách po parku, ve snách a v pohanských pohádkách, do kterých ji pán
zanáší jako bohyni, když hoch spí nebo dá pokoj, anebo když smíí se

na hodinu se mnou. A pak až jedenkráte pán zave oi —

"

„Nu, nu, nu! Do tch as máme daleko," soudil s úsmvem
naivního pesvdení Mikeš.

„Práv! Pak bude slena stará, a co potom?"
„Potom oplatí jí Theodor její lásku."

„Oplatí!" bruela hospodyn pod sebe, ocítivši se poznovu ve

sporu. Pomýšlejíc na hošíka, písahala, že nesmí zemíti; a mžikem,
obrátivši se k Narcisse, pochybovala velmi, že by Theodor dorostl a byl

k nemu.
Jediná Narcissa neptala se a netoužila po niem. Ddova nevážnost

nauila ji, považovati se za zbytenou dekorací domu a parku, za neví-

tané nadlení rodin, za bezúelného tvora, který toliko jako hraka
Theodorova neb model ddv modré nebe nad sebou a vonný vzduch
kolem sebe si zasloužil.

Ale nebyla nešastna. Od svých školských let, a posledn od
pohbu tety nevykroila z parku, nenauila se porovnávati, bažiti, spe-

kulovati. A nepála si ani z rozsáhlého sadu a paláce, v nmž bylo vše

velebnjší, ryzejší, krásnjší než venku na uprášené, lomozné cest, na
kterou nkdy mížením vrat pohlédla. Svt mimo hradby parku smla
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Narciska poznati toliko v zrcadle úsudk ddových, a píkré, povržlivé

mínéní starého malíe o souvékóm lidstvu iiepudilo ji nikterak ze za-

hrady na pustý trh lidských vášní a lží.

Znala život pouze z velkolepých myth a hájek, jež rozncovaly

poetickou silou i uspokojovaly a ladily umleckou krásou,. Jimi hyl

vyzlacen dívin smavý obzor, po nmž v božské velebnosti ladné postavy

se vznášely, plujíce na stíbrných a ržových oblácích ve vni a lesku

ráj, jež ozývaly se blahotvorným laškováním i smíchem milostných péri

neb hromovými hlasy hnvivých božstev.

Skrovné záblesky stízlivých pravd, jež nkdy zasvištly do kišá-
lového paláce díví duše, zhasly ])u hned za jejím obzorem neb splynuly

promnné a oištné s barvami jejích sn, propjujíce jim podklad

pravdivosti na ukojení hádavého, ddem zakikovaného a Lenkou i Mikšem
šeteného intelektu Narcissy. Hromady knih, rozházené po bytu i ate-

lieru ddov, spisy umlecké, bájeslovné, romány, básn a kroniky ma-
líské, z nichž peasto Narcissa nkterý svazek vylovila, nebyly velmi

spsobilé, aby ji nauily všednostem; spíše propjovaly reálností tišt-

ného slova konstruktivního základu a nového materiálu její obraznosti

a její vybíravé, všeho neladnélio se štítící pemítavosti.

Ržové sféry nžných vidin Narcissy protkal pak dnes šedivý

malí svými zprávami a svými rozkazy jako žhoucím bleskem, jenž vyryl

ped trnoucími zraky dívky pevnou, oste vytenou dráhu, a ddova vle
vztýila uprosted prchavého svta dívích pedstav jak vysoký, žulový

hrad velikou metu, hrozivou i slibnou zárove.

Dospti k tomuto cíli bylo úkolem, i)od kterým dívka v obavách

se chvla i v radostné pýše sílu vle své rozplameovala.

Poprvé postavil ji dd sob na roven, poprvé promluvil k ní pro-

sebn a vyžádal si její pomoc, rozdlil se s ní o úast v slavném po-

slání svého rodu!

Byla by mu zajisté odpustila všechno píkoí, kdyby si její mkké
srdéko na njaké umlo vzpomenouti. Jsa ped ní vždy veliký, moudrý
a v právu, neublížil si v jejích oích nižádnou tvrdostí, ba získal si

složením tžkého úkolu na bedra slabé dívky její horoucí, vášnivý dík,

v nmž se ddovi blažen ke všem obtem zavazovala.

Narcissa pólo vyvedla, pólo vynesla svého svence na oblíbené své

místo v parku, k malému demi-rondu, ped nímž plkruhovým mranio-

. rovým sedadlem bylo spjato prostranství dosti velké pro hry hošíkovy.

Pes demi-rond noil se zrak do vysokých travin, hustého koví a do

skupin velebných, krásných strom, mezi nimiž bylo plno zpvných
ptáat a pestrých motýl; na právo opodál vypínala se nad pvab pí-
rody a zahradnického umní pyšná, bohatá nádhera paláce, a po levé

stran svítila stromovím stíbrná hladina rybníka, obrážejíc nebe i slu-

není zá a svtla i barvy ve tpytných jiskrách a reflexech.

Narcissa vinula hošíka k sob, líbala ho vroucn a každý polibek

jejích velých, sladkých rtík byl svatou písahou. Theodor byl zvyklý

jejímu hýkavému laskání. Dnes vycítil však z tlukotu srdce, na nž
svou hlavinku pítuln kladl, kromobyejné rozechvní tetiuo, a z dtské
zvdavosti i pízn snažil se tázavým pohledem vypátrati na líci svého

strážného andla pvod vzrušení, kteréž dti na hrakách nerady vídají.
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Dívka smála se však synovci clo tklivých oí, jež krásou a leskem zá-

vodily s jejími zraky. Ale bylo v nich pod povrchním tpytem temno

a smutno, jako ve stínu, jenž ležel na celé krásné, bledé tváince dítte.

Jeho slinost byla z tch étherických, dojemn istých, jež podmaují
rázem a dsívají poade. Narciska nebála se ho, pivykla této podob,
nepoznavši jiné a hnvávala se na Lenku, když stará hospodyn zadí-

vala se teskn na hošíka, zkoumajíc starostliv každý rys jeho oblieje.

Theodor, spokojiv se žertovnými vytákami tetinými, sesmekl se jí

s klína na koberec, rozestený Lenkou po písku, a zabral se do pevra-
cení list staré, obrázkové knihy, kterou si byla Narcissa maní z pou-

hého zvyku pinesla.

Nedbala o ni, jsouc všecka opanována významem a obsahem per-

spektivy, kterou dd ped ní otevel. Bylo jí jako novákovi, vpuštnému
do zaveného posud chrámu. Svátosti a posvcené obrazy kolem tanily,

barvy a tvary splývaly, protkávaly se a zápasily, strhujíce pekvapenou
mysl v závratný vír. Znenáhla teprve probírala se, rozeznávala jedno-

tlivosti a postupem celek, nabývala rozvahy i jasného zraku, aby mohla

vnímati, uvažovati a své zvláštní oltáe si vyhledati.

V azurové tni velikých, vzrušením rozšíených oí díviných rojily

se jiskry ilého pemítání a její pohledy tkaly nepokojn i neten
prostorem, kroužíce kolem hošíka, peletujíce se štít paláce ku kalíškm
kvtin v demi-rondu a s lesklého zrcadla vody v rybníce na buclatá

tílka amoret a putti, kteí ze sochaské kapice za ní a kolem ní po

mramorovém lenochu plkruhového sedátka skotaili, se líbali a prohá-

nli. Mezi kueratými hlavinkami této nezvedené drbeže postehla dívka

za chvíli vráskovitou, šátkem ovázanou ženskou tvá a vlivem cizího

dojmu z myšlének se probírajíc poznala obliej Lenky.

„Pejete si neho?" otázala se obcházející hospodyn.
„I, nesu psaní," prohodila jaksi neochotn Lenka. „Odevzdal mi

je prve listonoš —

"

„A pro jste je nedodala již ddovi?" podivila se kárav Narcissa.

„Eh, myslím, že na n asu dosti. Toto," uvažovala, vyavši list,

opatený nápadnou firmou na obálce, „od pana Dkanovského beztoho

pán penechá netené sleince —

"

„Nech. Adresováno jest ddovi. A vy dobe víte, že vyhradil

korespondenci úpln pro sebe. Teprve když mi naídí, smím list sama

pijati a za dda vyíditi."

„Nu, budiž. Ale ten druhý lístek mu nedám, íkejte, sleinko, co

chcete. A vy také ne, až uvidíte, jak neslušn dovede urozená dáma
papír pošpiniti."

n^y jste do nho nahlédla, Lenko !
?"

„Ano, nahlédla," durdila se posmchem pohoršené vrné služebnice.

„Jako páni na pošt, jako listonoš, jako každý kluk a posmváek, kte-

rému se na oi namanul. Vždy jest schváln proto otevený, ten istý

korespondenní lístek sleny Žofie z Rejnburka! Fi, hanba!" Vyškubla

s ošklivostí lístek z pod zástry a ohlédnuvši se ostražit po paláci,

vložila list kradmo do rukou Narcisky. „Jen tte, nebojte se, sleinko.

Házejí po nás kamením, vy se spíše uhnete, než starý náš pán; tomu

by taková rána šeredn mohla ublížiti."
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„Pane Strzicie! Minulé tvrtletí dala jsem se uprositi a pokala
jsem Vám do kvtnového terminu. Dnes vypršela sjednaná trnáctidenní

lhta po dni splatnosti, a Vy jste nezapravil ani starou ani novou inži.

Pošlete mi obratem pošty dluh osmi set zlatých, celý. Jinak užiju svých

práv, kterým píliš odvážlive vzdorujete?

Na ermné, dne 14. kvtna 1885.

Žoíic z Kcjnburka."

Uleknutím sprchaly s aksamitových tváí Narcisky jemné, teplé,

ržové kvty, jež je zdobily, a oi její strnuly v bolestném, nedvivém
úžasu.

„Aha, mám pravdu?!" chválila se vítzn Lenka. „O, — že pán

tento lístek do ruky nedostane?"

„Obdrží jej. Ne sice hned, ale až bude vyízen," rozhodla se

dívka, skrývajíc ošklivý vzkaz majitelky paláce. „Dejte mi list Dka-
novského a sekejte zatím u Theodora."

Rozlouivši se polibkem a slibem okamžitého návratu s hošíkem,

odbhla. Vera ješt byla by v malomocném strachu vykávala, jak se

upomínka sleny z Rejnburka starého malíe tkne, jak se dd pohnvá
a lítostí na mnoho dní ku práci neschopným stane. Dnes však byla

mžikem odhodlána jednati. Dd uložil jí povinnosti a propjil jí tak

i pi'ávo k inu. Zastala starce v atelieru, pohrouženého v práci.

„Co chceš?" vytrhl se, pekvapen jejím vstupem, „Tlieodor —

"

„Ah, psaní— nech poká. Pišlas jak na zavolání, Narcisko,

—

odstup k oknu, dále, více na právo, obliej ze tí tvrtí proíilu, hlavu

o poznání vztýit, výše, — tak — tak —

"

Dívka poslouchala.

„Jaké psaní?" vzpomnl si za chvíli malí, zabraný všecek do

rychlé korektury nártku podle živého modelu. „Od — sleny —

"

„Od Dkanovského," vyhýbala se dívka pímé odpovdi.

„Otevi a peti si je. A povz mi strun obsah."

Narcissa uinila, jak jí veleno.

„Oznamuje svj píjezd na dnešní den k páté hodin odpolední—

"

„Konen," ulevil si malí. „Promluv s ním sama, jak obyejn.
Naproti jsou pro pipraveny tyi obrazy, víš o nich, žádám za n
dvanáct set, smluv se na tisíc. Nech je Mikeš s Lenkou donesou do

Psycheionu, uvítej a odbu ho tam —- dále do parku mi ho nepus !
—

Popil si — eh, nechvátej, teprve pl páté, vlak není ješt ani na sta-

nici, a kdyby — a kupec poká, a se nedomnívá, že ho vítáme

jako spasitele."

Dívka pijala od starce klí, pebhla chodbu a otevela si naproti

atelieru komoi'u, v níž byly obrazy pro obchodníka uchystány. Pospíšila

k nim, ale hled její nespoíval na nich, nýbrž zalétal dále a pipínal

se ke dveím v pozadí. Stanula, pitiskla ruky na srdce, dotkla se

pak dlaní ela i sklonila hlavinku, na jejíž skráních bily tepny ohlasem

vnitního boje. Pomyšlení, že nelze otáleti, pobídlo ji. Poslechnuvši

okamžik, piskoila ku dveím a vstoupila jimi do velké sín, naplnné
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peházenými, vrstvou prachu pokrytými pedmty. Nalézala se v liara-

burdovii, do níž patrn odhazoval malí vci nepotebné.

Dívka sebrala suknice, pod jichž lemem objevily se luzné, útlé

nožinky, zanechávajíce drobnými krky lehynké stopy v prachu na
zemi. Rozhlížejíc se, vztáhla ruku nerozhodn v tu a zas v onu stranu,

až podšena vzdáleným njakým šustem náhle bez rozmýšlení sáhla po

nejbližším svitku papíru pibírajíc k nmu druhý, tetí, a takm letmo

vrátila se do komory, vsunula svitky pod obal obraz a bez dechu za-

tleskala oknem pes dvr na Mikše.

Tí barev zhrdl pomocí své ženy ; volal ji pravideln nerad k tžké
práci a pokud neklesal pod balvany, nestrpl, aby piložila ruky. Na-
ložil si objemný balík obraz obratným spsobem lovka, zkušeného

v praktikách, jimiž nosii pemáhají bemena, a vykraoval si ped Nar-

cissou ku Psycheionu.

Dívka zastavila se u Lenky a Theodora, poruivši Mikšovi, aby

pro ni pišel, až Dkanovský u vrat parku zazvoní.

Neekala dlouho.

Zastala hosta ped portikem jónského chrámku, vypínajícího se

na zvláštní mýtin nedaleko vchodu. Pan Dkanovský, letný, malý, rtu-

ový muž, pecházel po cest, spouštje se stále dál a dále od ozdobné

budovy, jakoby puzen byl zvdavostí, proniknouti houštinu stromoví, za

níž v dálce skrýval se palác a vínek pavillon a pomník i fontán,

jimiž hlavní budova byla v širém kruhu obklíena.

Poskoil po tanenicku, zoiv z nenadání Narcissu, poklonil se

hluboko a hnal se po díví ruince; uklouzla mu a kynula pívtiv,
by vkroil do chrámku.

Mikeš zstal na stráži ped portikem a obcházel kolem oken.

„Kterak bych povdl v nemotorné prose, líbezná sleno, jakým
blahem jest mi optné setkání s vámi!" švitoil starý švihák sladce,

obskakuje dívku a hltaje slinost její nyvým pohledem, k nmuž faunské

škubání tenkých, bledých rt ve svadlé tvái podivn slušelo. „Vy jste

uinné — " a z úst pišedivlého tveráka valilo se kadidlo poklon,

zdvoilostí a jemné pozornosti. Nezmámilo Narcissu.

„Ano, máte pravdu," svdil, jn-erušen dívkou. „Nejprve obchod

a potom zábava. Za dv hodiny chci opt usednouti do vlaku, asu
tedy dosti. Dovolíte milostiv, abych si odpoinul na prahu vašeho

domu,— na prahu bohužel ; nebo od tch dob, kdy urazil jsem božský

šttec vašeho pana dda prosbou, aby nám vymaloval alegorii jatek, ve

kterých se poráží elektinou, jsem u nho v nemilosti, nesmím mu na
oi. Na tetí rok tomu, co zíkati se musím vzácného požitku, vstou-

piti do svatyn výteného malíe, do jeho atelieru. Byl ovšem vždy

skoupý, — jedva že nadzvedal cípy roušek, pod nimiž skrývá divy to-

hoto arovného paláce, le mn staily tyto drobty z labužnické tabule.

Kterak se mi po nich stýská ! Vznáším k vám, andlská sleno, poznovu
snažnou prosbu, byste za mne orodovala. Rate dobrotiv vyložiti panu
ddovi, že hledl jsem tenkráte na osudný sujet se stanoviska humanity,

že myslil jsem na velebnou scénu, ve které na píklad Joviš propjuje
lovku blesk, aby zbavil ho barbarského zvyku—

;
pan Strzicius mohl
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se dobe zbaviti i)orayšlení na jatky a nadchnouti se pouze a výluné

triumfem vdy lidské, sahající již do nebe pro nástroje našeho konání!"

„Bute uji.štén mou ochotou, nakloniti vám déda, který však —
upímn povdno— nepeje obchodníkm obrazy vbec," pravila mírné

Narcissa.

„Ano, ano," smál se pan Dékanovský. „Nazývá nás lidokupci,

svatokrádci, podvodníky a viní náš stav z lichvaení a jarmarenictví.

Peslechl jsem od nélio tch kompliment již nazbyt, jsem jimi otupen

a nepokouším se vyvraceti vrtochy starého pána, jemuž propjují še-

diny právo horšiti se na svt, který jest práv takový, jakým býval.

Ach — vaše milost naléhá již zase na skoncování našeho ízení, —
prosím — jsem k službám."

Dívka odhalila zatím obrazy a rozestavila je po sedadlech kolem.

Svitky vzaté z haraburdovny nechala jako makulaturu v obalu, jejž

odložila do zákoutí.

Pan Dékanovský obezel pronikavým, odhadným zrakem nejprve

všechny malby, prohledl si pak jednu po druhé, pohrávaje si sklíkem,

jež spouštl do dlan levé ruky, jakoby odpoítával vty svého úsudku,

a jal se konen zevrubn zkoumati umlecké výtvory, odstupuje od

nich semo tamo, obcházeje, zvedaje a obraceje kus po kuse.

„Hm, nu, nu," naznaoval posléze závrek své duševní práce

a návrat k hovoru s dívkou. Pohlédl na ni, pihladil si lehce vlasy

a ohlédl se prostorem.

„To žertovné," mínil, „pavillon, urený podle sochaské a stuka-

terské ozdoby k milostným dostaveníkm, — tuším— Psycheion, pou-

ila jste mne jedenkráte — a my jej zasvcujeme trhovými smlouvami.

Kéž by se v nm již usídlila božstva lásky, okídlená zlatými perutmi
slastných a žhoucích cit ! Obávám se bezmála, že váš pan dd otálí,

nechtje se zbaviti jediného písteší, pod které dovoluje vstoupiti rou-

ham a svatokrádcm, jakým jsem já. Nemohla by mi vaše roztomilost,

sleno, povdti, kdy pikroí pan Strzicius k výzdob této budovy?"
„Za nedlouho. Chystá se již ku práci," sdlovala proste Narcissa,

potlaujíc rozpaky, jež prtahy obchodníkovy jí spsobovaly.

„A té bude nemálo," soudil pan Dékanovský. „Nejprve bude
potebí dkladné opravy stechy a stn zvení a uvnit. Nu, znaný
náklad uliradí majitelka —

"

„Ne. Dd sám," vyhrklo z dívky.

„Ach!" užasl obchodník. „A na vrch pak nejmén— nejmén— ,"

sivé oi Dkanovského odhadovaly rozmry „— sto a padesát metr
figurální malby, neítaje grotesky. Klaním se Strzicim v nmé úct. —
Hm, nu, nu! — Mnoho-li pejete si za tyto tyi obrazy?"

„Dvanáct set."

„Je— den ti— sic a dv st zla— tých," opakoval zvolna Déka-
novský. „Slušná suma. Velmi slušná. Lituji, že nejsem s to, zboží tak

drahocenné koupiti."

„A vaše nabídka?"

„Sleno, dovolte, abych vám ekl, že mne váš pan dd opravdu

zarmucuje. Jako pítele a ctitele. Vte, že jiný, cizí obchodník nepodal

by za tato díla nic. Urazil by vás, kdyby ekl: Tato svatba v Kán

1
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Galilejské jest ledabylá malovaná skizza; toto martyrium svatého Va-

vince upomíná píliš zjevn na Riberu, ale nezamlouvá se niím ; onen

svatý Václav jest k zívání konvenienní a tato apokalyptická fantasie

konen náleží k bizarnostem, jaké nedovede pochopiti takm nikdo.

Já však, starý komisioná vašeho pana dda, znám oceniti zlato jeho

šttce a umím nalézti lví rysy i v jeho výtvorech mén zdailých. Nedám
se oklamati zlým rozmarem, nechutí a únavou, které z tchto ty maleb

píliš výmluvn kií. Dovedu se vmysliti pibližn do vroucího nadšení,

s nímž posvcuje každý záchvv své duše a své ruky svému veledílu,

a jsem schopen, vysvtliti si, pro pan Strzicius, vida stáí své pokra-

ovati, odbývá stále nedbaleji, s odporem a netrplivostí všední práci,

které dávno odvykl, která se mu píí a s niž bezmála již — není.

A jediné proto, abych zstal píteli vren i v dob, kdy mysl jeho

vyerpala všechnu svou invencí a ruka jeho vyplýtvala všechnu svou

umlost na postihnutí majestátu pohanských božstev, jediné proto, abych

udržel si píze vašeho pana dda a zakoupil si právo na píští jeho

práce, ve kterých se bohdá polepší, — vezmu tyto malby. Ale prosím

pedevším, abyste ráila zapomenouti na sumu, jakou jste vykla. Vám
to bude snadno, sleno. Znám vás a ctím ve vás jednu z tch pe-
vzácných bytostí, jež vznášejí se vysoko nad hamižným svtem, v ráji

své ryzoty, k níž vrchy cifer nedosahují. Dovolte, abych povdl, že po

mém pesvdení jest vám úpln lhostejno, zdali dvanáct set znaí ho-

dnotu tyrolského jablíka nebo velkostatku —-^

„Mýlíte se," odporovala zarumnná Narciska. Vei'a ješt byl

by ml obchodník pravdu. Dnes však mluvil již s bedlivou, ano s velkou

hospodyní! „Pesvdím vás hned. Prosím, abyste pronesl svou nabídku."

„Hm, nu, nu," ulehoval si zase pan Dkanovský, obcházeje znovu

obrazy. „Oceuji-li výhradn pednosti a i)ehlížím vady — dám —
dv st. Uvážím-li \7tecn0st vašeho dda, po které na tchto dílech

není sledu, dám dv st padesát. A podrobím-li se své tužb, zavditi
se nejkrásnjší z krásných bohy, které v tomto paláci trní, budu
marnotratným a dám ti sta."

„Žertujete, pane Dkanovský," zdsila se dívka. „Nezneužívejte

mé neznalosti umleckého trhu —

"

„Pardon, sleno," bránil se pan Dkanovský. „Promite mé ne-

opatrnosti! Dotkl jsem se vás upímným výrokem nepíjemn. Nerad,

sleno ! Hlete, jak váš pan dd jest krutý. Nazývá mne ob as hyenou

a posýlá holubici, aby se mnou o koist jednala. Považte, že nejsem

vinen, že bych byl šasten, kdybych byl zbaven trapného úkolu, od-

pírati vám. Je to úkol svichovan nesnadný, a bylo snad mou po-

vinností, ušetiti vás, pokloniti se vám a íci: „Sleno, dkuji za bla-

ženost vidti vás a za píležitost, poznati vaši milostivou ochotou nej-

novjší práce Strziciovy ; smluvím se s ním pímo, písemn —

"

„Ne, ne. Odpuste, byla jsem nedtklivá. Nemám posud žádoucí

obchodní routiny a chladnokrevnosti. Pemohu se. Jednejme rozumn
a domluvme se."

„Tším se na to. Ale abyste neopakovala svou výtku, dovolím si

posvítiti ponkud svtlem svých zkušeností na umlecký trh. Co to?

Nejprve velká, etná vrstva, kterou zoveme širším obecenstvem ; toto
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koupí vše, jalové i obsažné i spatné, avšak jen ulízané, lakované, pestré,

laciné a zlaté orámované; obrázky na bonbonniery, na dýmky nebo

na dámské konfekce jdou na draku, svaté i svtské. Pak máme
nco málo bílých vran, kritických lidí; tito koupí nejradeji kopie

starých mistr, nejsouce s novovkými pracemi spokojeni; a jakýms

právem, nebo podobá se, že pramen zbožných umleckých invencí

v naší nekesanské dob vysýchá. Ovšem není divu, vždy církev

sama dává církevní umní na pospasy bidilm. Odpovídám tím k otázce,

již ctu ve vašich nevinných oích, sleno. Ano, papežové nebudují

už vkoslavné pomníky umlecké, biskupové rovnž nic, kláštery,

prebendisté, patronové nic. Porozhlížím se práv po naší vlasti. Vidím

tu a tam skrovné výjimky, ale v povšechném rozhledu nenalézám

mezi našimi vzdlanými vrstvami stavu, který by se vyznaoval takovou

nevšímavostí k umleckým pokladm a snahám jako knžstvo. Tito

pánové s nepocliopitelnou lhostejností pihlížejí klidn, když v chrámech

hospodaí nevdomost patronátních zízenc, jichž jtedností jest, že vy-

znají se v polaení a v útech. A tak propadají staré skvosty záhub
a do chrám uvádí se umlecká luza, která nad vící lid vztyuje

hrzné pitvory. Knz jest povolán, aby protestoval slavn proti tako-

vému bohopustému rouhání, proti tmto znemravujícím blbostem ; ale

on nehne brvou, a kdežto za všetené, k vyzvdní a objasnní pravdy

elící slvko proklíná, velí ped zhanobenými, do nebe volajícími tváemi

boha i svtc vícím : ,Kle !' Tato nestvra jest bh ! Tak, sleno,

v našem století slaví barbarství po kostelích uinné orgie. Jest tento

úpadek naší vinou, sleno, když církev neoteve ústa, nehne rukou, ne-

sáhne do kapsy, aby takové zkáze uinila pítrž a obrátila vše k lepšímu ?

Lze žádati od umlc, aby nadchli se nábožnými myšlenkami a vtlo-

vali je ve vzácná díla, když nikdo o n nedbá? Nedostatek kupc od-

soudil náboženskou malbu k vymení. A obávám se, že píští vk bude

toto neutšené faktum považovati jednak za dkaz, jednak i za píinu
odstoupení církve z ady pedních initel civilisace. — Dále: Máme
i mladou, stále se rozmáhající stranu pátel iré pravdy; tmto ama-

teurm vyhovíte pkn naturalistickými obrázky svatých, jaké naleznete

živé, pirozené za nejbližším rohem nebo nejdále v Židech. Konen
sluší se zmíniti ješt o tíd milovník posvátných obraz, jaké by va-

šemu panu ddovi hrav se daily. Vždy jeho šttec kouzlí stále obrazy

luzné lidské krásy a i pro takové jest v náboženské malb místa a mi-

lovník pomrn hojnost. K podobným výtvorm, které by poskytovaly

mén popud skroušenému rozjímání a více pochoutek na pkných
tvarech, skupeních i barvách, jest sujet hojnost. Posloužila byste svému
panu ddovi, sleno, kdybyste mu sdlila, že bycli dychtiv rád a se

zárukou snadného i velkého zisku pijal od nho na píklad njaké
pokušení svatého Antonína, nebo Zuzanu, Samsona s Delilou, svatou

Maí Majdalenu a podobné, mén upjaté heroy a heroiny legend i
bible. Na takové nalezneme kupc ješt jakž takž hojnost. — Rate
mi dosvditi, že jsem promluvil s vámi velmi rozumn, sleno, a pohled-

nte nyní laskav oima mých kupc na malby pán Strziciovy. Tuctový

obánek uvidí vedle svatby v Kán Galilejské u sousedního lahdkáe
okoládu a na ní harém, v nmž mají všechny ženštiny oblieje hladeji
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vykroužené; dá okolád pednost, má obraz i svainu a dti škatulku

na hraní. Naturalista nespokojí se s tímto umueným Vavincem, jet

na nm pece nco svatého, a to naturalism nesnese. Moderní eklektik

poheší v apokalyptické fantasii lepé, mkké tvary, pro nž by si

ostatní obludy dal líbiti. Milovníku starých mistr nezalíbí se ve vašem

svatém Václavu, jenž nepibližuje se žádnému slavnému vzoru. A vele-

bníek nebude vbec vdti co s tím vším, nebo smysl pro umní vy-

tratil se z ovzduší lidstva jako parfum, který za starovku, za cinque-

centa a v minulých stoletích pronikal vše a napájel duše lidské. I knžské,
které dnes vychovávány bývají, aby vedly a spravovaly duše, aniž by se

uily znáti a dbáti nejdležitjší páky vzdlavatelské, umní výtvarného,

jež od pravku bývalo nejmocnjším výrazem a nástrojem myšlenek

velikých, lidského ducha ovládajících. Snad spoléhají tito pánové v po-

hodlném sebeklamu také pílišn na slepou víru, která nerozezná bídný

idol, za fatku chyte poízený, od skuteného božského zjevení, jakým
bývá každé umlecké dílo, inspirované velikému duchu posvcujícím na-

dšením. — Sute sama, sleno, kdy as pivede mi náhoda kupce, jemuž
bych tmito malbami posloužiti mohl. Sumu, jakou váš pan dd žádá,

nemohu dáti. Pokládala byste zajisté za šílence obchodníka, který by
vdom zmenšoval svj závodní kapitál rozmnožuje svévoln konto ztrát.

A to bych uinil já, obchodník, kdybych dal o trojník více než maxi-

mální cenu, již jsem vám nabídl."

„Obávala jsem se toho," chvlo se z dívích rt, a kolem nich

pohrávala bolest na líci, po které úzkost a rozpaky mrazivou bledost

i planoucí ervánky honily. „ím dále, tím více rozcházejí se požadavky
mého dda s vašimi nabídkami. A já pec nemohu vypátrati na pracích

ddových zhoršení, jaké mu dnes poprvé nelítostn vytýkáte."

„Neberte si mé výtky k srdci, drahá sleno," chlácholil Dka-
novský, podléhaje vlivu tklivého zarmoucení rozkošné dívky. „Jest vám
souzeno, býti prostedníkem obchodu; ten pak netýká se pímo vás.

Jdte a složte bím mých výtek na pana Strzicia, jemuž náleží. A po-

tšte se vdomím, že mé výtky jsou toliko relativní, vyplývajíce z po-

žadavk doby, pravému umní nepíznivé. Váš dd byl by uinil dobe,
kdyby se byl narodil aspo o sto let díve. Dnešní doby, za obecné

devalvace pravého umleckého zlata a ovládnutí imitace neb sprosté, veliké

a hmotné mosazi, mohu toliko raditi, aby pan Strzicius ponížil se ob
as a hovl pro výdlek všednímu vkusu, — a nepochybuji, že by
pronikl vítzn i svou individualitou, kdyby se chtl vytrhnouti z tohoto

zakletého paláce a postaviti svou pracovnu mezi lidi."

Narcissa odstupovala zatím váhav krok za krokem k svitku, jejž

prve byla skryla.

„Pipouštím — jakkoli nerada — že máte pravdu, a prosím, byste
mi prominul nahodilou, bez zlé vle pronesenou domnnku, které jste

použil za podnt k laskavému pouení nevdomého dvete. — Nyní
nevím si rady," vzdychla z hluboká. „Dd potebuje nezbytn, ihned
nejmén tisíc zlatých a vy dáváte ti sta. — Nemohl byste mu poskyt-

nouti zálohou — —

"

„Nemohu, sleno. Ped lety iníval jsem tak nkdy, — nyní však
není na vašeho pana dda spolehnutí. Promite, jsem upímný."
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Dívka svsila hlavinku jako kvtina zasažená ledovým dechem

boreáše. Její oi zatoulaly se v posledních záchvvech nerozhodnosti

k svitku.

Panu Dékanovskému neunikl pohyb Narcissy, Stelil kradmo zv-
davým a tu.šivým znakem po kostrbaté hromad makulatury a podívav

se i)ak šlehem i)ronikavého oka na dívku, jal se pohodlné, s nedbalou

dvrností pítele mluviti, jakoby dokonce neml na spch neb jakoby

mu na pedmtu nezáleželo

:

„Jedenkráte, sleno, — budou tomu bezmála dva roky, udlila

jste mn milostivou audienci v pítomnosti svého malého synovce. Hošík

hrál si tenkráte s njakými obrázky. Pihlédnuv blíže, poznal jsem

znamenité, umlecky dokonalé studie a kresby vašeho pana dda, jehož

karakter a veliké pednosti v tch mythologických výjevech skvle vy-

stupovaly. Dostalo se mi od vás vysvtlení, že vci ty jsou staré, od-

byté nártky, kteréž pan Strzicius hošíkovi daroval. Bželo mi o jejich

záchranu. Poprosil jsem vás, byste mi je prodala. Také tehdy byla

jste v nesnázích a my — nemohli jsme se shodnouti. Pidala jste

hraky svého synovce a shodli jsme se. — Podruhé žádal jsem vás

o takové bezcenné papíry opt, po tetí zase, vy jste mi je však zhola

odepela —

"

„Ano, ponvadž jsem hned poprvé své nerozvážnosti litovala,"

vpadla dívka obchodníkovi do ei. „Dd se po kresbách vícekráte

neptal a já se nepochlubila, kam se podly. Hntlo mne však nepo-

kojné svdomí poade, pokud jsem nezvdla, jak by dd o podobném
prodeji soudil. Upozornila jsem ho sama, že by snad bylo milovník

pohozených skizz, jež v haraburdovn pod prachem odpoívají a na-

mnoze zkáze i)rupadnou. Dd odepel. „Nebudu nabízeti perly hlu-

pákm a niemm," pravil. „Xesnesl bych, aby frivolnost a nerozum —

"

dívka rozpakovala se chvíli, než odhodlala se citovati dále, „— po-

skvrnily isté manifestace upímného umleckého snažení. Aspo bych

nesml o tom zbla vdti. Radji vše roztrhati neb spáliti. Jest pravda,

že jsou pro mne bezcenné. Já ze zásady nevrátím se vícekráte k studiím

a nártkm provedených obraz, abych uvaroval se opakování v malbách

nových. Bylo by to více nebezpené než pohodlné. Poslyš, Narcisko,"

rozmyslil se potom, „daruji ti všechen ten brak. Až ti jedenkráte bude

zle, prodej si z nho co chceš —

"

„Sleno!" vzchopil se pan Dkanovský ile. „Vy jste rajská

dtina. Co mohlo již na vašich ruinkách zvoniti náramk, ve vašich

ouškách jiskiti bonton a po vaší krásné šíji splývati rivier, kdybyste

nakládala svým majetkem jako každé obyejné, pozemské dvátko!"
„Netoužím po diamantech, pane Dkanovský. Mn stailo znáti

mínní ddovo a osvojiti si je, bez analyse, bez pátrání po dvodech,
které starý, zkušený muž lépe bude znáti než já."

„A pak dala jste místa zdravjší, rozumnjší úvaze teprve z nouze,

loského roku, když pan Strzicius ležel tvrt léta tžce nemocen,

a poslala jste mi po dvakráte zásilky vzácných tch skizz, které po

vrtochu pana Strzicia a pro vaše oddané poslušenství propadají zkáze,

bez užitku hmotného i umleckého. iníte se spoluvinou híchem zata-

jování a niení poklad duševních a tedy veejnosti náležitých. Ale vy.
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sleno, vznesete se znenáhla nad sobeckou takovou uzavenost, vy jste

mi již dnes ve správné pedtuše nedostateného poízení pipravila n-
kolik cár odhozeného papíru, za nž vám bude zneuznávaný, skoupý

Dkanovský zajisté bláhov vden."
A obchodník piblížil se bez okolk k hromad obalového plátna

i makulatury a vytáhl z ní svitky.

„Sekejte," vyi-azila ze sebe Narcissa v náhlém záchvatu obav,

jež soustedily a shrnuly se šikem v její ílko, všechny ješt jedenkráte

ped rozhodnutím do skrání bušíce a vli ochotnou zdržujíce.

Obchodníkova kostnatá ruka poslechla, ztrnuvši jak v železném

kruhu pod lehynkou rukou dívky
;
pan Dkanovský upel své oi v gour-

raandské zálib na tuto slabou, blounkou, atlasovou, v ohbí jak stonek

kvtiny útlou, v dlkách kotník po dtsku pvabnou, v prstíkách psy-

chicky jemnou ruinku. Spíše vyrveme se z ocelového pouta, než z ta-

kové dlan, která se snese a spoívá lehýnce jak motýl.

„Ubezpeil jste mne," pokraovala dívka rychle, z obavy, aby jí

nedošel dech. nebo z popudu zbaviti se co nejspšnji nemilých slov,

„že tyto skizzy kupujete výlun pro sebe, ze své soukromé záliby,

ku svému vlastnímu potšení?"

„Ano, tak jsem ekl tenkráte, když po prraí koupi podi'uhé jsem

se dostavil a vy jste žadonila a svá rozkošná ústecká špoulila jak

rozmazlené dítko, které žádá svou hraku zpt."

„Zanechte žert," naléhala Narcissa, jejíž líc poznovu pvabným
uzardním se odívala a jejíž zraky oím Dkanovského plaše, plny

ostychu a rozpak se vyhýbaly. „Dám vám tyto kresby— nemohu jinak—
s podmínkou však, že zstanou vaším a mým tajemstvím."

„Pro?"
„— Dd o tom nesmí nikdy zvdti —

"

„Nezví, sleno," smál se obchodník. „Dovolte —

"

A již rozvinul prvý svitek. Odstoupiv s ním k oknu hltal celek,

jednotlivé postavy, stíhal grácii obrys. „Slušné, velmi dobré," chválil

polohlasem, „Achill na Skyru, tuším. Ano, pravda." Rozhrnuv druhou

kresbu vyjadoval zase své mínní a svj posudek: „Aha— Hippodamia,

ecká Putifarka,— zdailé, efektní.— A co pak vyrojí se z tohoto tetího

konvolutu— hm pt kreseb— cyklus, — ach— Dionysos a Ariadna—
povedené, •— a dále — ale to hezouké, perozkošné —

"

„Prosím," ozvala se Narcissa, vztahujíc ruku po šustících a krou-

tících se listech. Byla se jí mezi nimi kmitla tvá povdomá, velmi

známá, tak známá, jako by její zraky zavadily pohledem o zrcadlo.

„Prosím," opáil s vítzným smíchem obchodník, sbalil mžikem
kresby a skryl je za svými zády. „Dovolte, abych vás déle nezdržoval.

Dám tisíc zlatých za tyi posvátné obrazy vašeho dda, obdržím-li tuto

makulaturu nádavkem."

Nezbytná poteba vyslovené sumy zchromila odpor Narcissy a za-

klepala naléhav na nevinné, obtí chtivé srdce díví.

„Dvanáct set žádá mj dd," odpovídala strun. Pan Dkanovský
chvíli ješt odporoval. Narcissa však, trapnými rozpaky popuzena, trvala

na svém, a obchodník konen povolil. „A zavazuji se, že tuto draho-

cennou koist umístím ve sanktuariu svých sbírek a vadím ji mezi nej-
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spanilejší výtvory nejlepších mistr italských i francouzských, kteí

zajisté tajné práce neznámého eského mistra ze zapomenutého Chlumu

s obdivem mezi sebou uvítají."

Dívka zkazila mu další zábavu, poukazujíc na nutnost, vrátiti se

k ddovi.

Pan Dkanovský prosil, aby v brzku zase byl pozván. „Cím díve

tím lépe!" tvrdil bale si opatrné svitky k obrazm.

Narcissa zavolala Mikše, aby donesl obchodníkovi balík do povozu,

jenž stl ped vraty, a rozlouivši se krátce s hostem, letla k ddovi

okídlena l)laživou radostí šlechetné duše, které se ob šastné vydaila.

„Je-li ti libo, ddeku," vypravila ze sebe všecka udýchaná, ode-

vzdávajíc mu hrst bankovek, „vypravím ihned zásilku slen Rejn-

burkové —

"

„Zítra bude dosti pokdy," soudil malí. „Za malé pl hodiny

zavrou poštu —

"

„Ale to hraka! Dej mi, mnoholi teba, a za chvilku vyhlédni

oknem, abys vidl, jak posype Mikeš na poštu," dovádla dívka, lichotíc

malíi a taníc kolem nho. „Vzpome si, kterak slen Rejnburkové

imponuje správnost nesmírn!"

„Máš pravdu, dít. Ale proto mi zde nemusíš skotaiti jako roz-

pustilé kot. Tu máš, — jdi."

„Lenko!" vzpomnla si Narcissa tverácky po návratu k Theodo-

rovi, jejž uchvátila v náruí a vášniv zlíbala i laskala. „Tu jest kore-

spondence, kterou jste poade ješt nedodala. Dejte pozor, a vás dd
nevypeskuje."

Hospodyn pijala lístek mlky, pohlédla úkosem na dívku a odešla

hez hlesnutí do kuchyn.
„Co že!?" uvažovala, stanuvši ve své laboratoi. Vyala lístek

z pod zástry, a zadívala se na, držíc jej daleko stranou na zad, ja-

koby se štítila. „Tohle? Co je vtom? Upomínka a hrubství. Upomínka

jest vyízena a urážky nebudu pánovi donášeti." Podpálila lístkem pod

veei. „Však to sleinka jinak nemyslila," omlouvala se.

Po západu slunce dostavil se k demi-rondu starý malí, plný touhy,

potšiti se s hošíkem a naslouchati hudb slov a smíchu Narcissy.

Nad zemí sklánl se soumrak a se zlatými paprsky veernice

-rozlila se po nebi rumnná i stíbrná, modrá i zlatá záe velebného

podveera, jenž pírodu zahalil v lahodný závoj magických polosvit,

prodchl ji opojnou vní a naplnil velikým, povznášejícím mírem.

Mírný, ržov žhoucí svit nebe vroubil krásnou, ušlechtilou, na

pozadí jasné oblohy se obrážející hlavinku Narcissy zlatou korunou

a obléval její graciosní zjev nadpozemským leskem. A pece tveraila.

plna veselí a nevinné bujnosti.

Malí zadíval se na ni v obdiv-u, vzchopil se pak náhle, objal ji

nžn, a vtiskl na její jasné ílko dlouhý polibek. „Bh ti žehnej, tys

dar nebe, hodné dít," pravil šeptem.

Narcissa v úžasu pohledla na dda. Vdl snad ? Ne, slzy

tpytily se mu v pokojných oích, — pouhý záchvat sentimentálnosti,

jak sám íkával.

27
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Ale dívka pojednou ztichla. Provázela jako svtlý stín dda i ho-

šíka domil, necítíc pod sebou pdu, unášena kišálovým a teplým proudem

hlubokého blaha své spokojené, šlechetné dušinky.

A daleko od Chlumu rozrýval veerní mlhu na lukách burácející,

pištící a soptící vlak letem ku Praze. A v nm dal se na poduškách

sedadla vesele kolébati obstárlý, chut na doutníku se delektující pán,

jehož vnitrem proudila rovnž spokojenost jako požité doušky záhe-

vného vína.

„Hm, nu," odfoukl si, zahazuje dokouené cigáro, „vydailo se.

Nechtlo se mi na cestu, ten šttec, který pro mne volíte, pane Strzicie,

poíná zavánti marasmem." Vytáhl hodinky. „Osm pry, bezmála polo-

vina cesty odbyta. Zbývá mi dobré pl druhé hodiny na zdímnutí. Hm,
jak se lovk zhýká! Ti hodiny po dráze jest nám nyní po ertech

nepohodlné. Eh, — zkrátka, trmácím se nerad pro veteš. Ale dnes

ulovil jsem nco —," pan Dkanovský louskl prsty, vyal z vaku ple-

tenou epici, stáhl si ji pes uši a uložil hlavu do kouta, z nhož
dlouho ješt záil úsmv chytráckého uspokojení se svadlých, vyholených

lící šastného obchodníka.

Píštího dne k osmé hodin ranní zastavil se obchodník a sluha,

vezoucí za ním ploskou bednu, ped krámem na Píkopech ; nad portálem

skvla se pod zrcadlovou deskou ve zlat firma „Vendelín Dkanovský".

Píruí ekal již s klíi ped krámem na sluhu, pozdravil pána i podal

mu strunou zprávu o elných píhodách verejšího odpldne. Zatím

sluha otvíral. Žaluziové plechové okenice drnely vzhru a mizely na

válcích pod náiHsem, odhalujíce veliké výkladní skín, a propouštjíce

ohromnými skly na ulici lesk a pestrou hru barev lišt, obraz, barvo-

tisk, sošek, rámc, ezeb, litografií, dekoraních pedmt, akvarel,

zrcadel a rámek.

Pán závodu jirošel krámem, pehledl obratem nakupené „umlecké"

pedmty a vstoupil do maliké komrky, již svým kontoarem nazýval,

V úzkém prostranství bylo místa práv toliko pro psací stolek pod

zamíženým, na dvr vedoucím oknem, pro dv židle a železnou kasu,

vtsnanou do kouta. Pak zbýval již toliko pruh ode dveí z krámu
k protjším dveím, jež pan Dkanovský vlastnorun zvláštním, z kasy

vyatým klíem otvíral. Vešel do dlouhé, pomrn nevelmi široké jizby,

patrn zazdné chodby, do níž vnikalo dostatené svtlo ze dvora adou
zamížených a do polovice zabednných oken. S okny korespondovaly

kabinetky, spsobené podélným rozdlením jizby paženými, ervené
natenými píkami, po nichž bylo rozvšeno plno starých i nových,

oividn vzácnjších obraz, reliéf a ezeb. Pozlátkové hamparátí, lišty,

rámeky, barvotisky a podobné nicotné trety laciného vkusu byly z této

obrazárny vyloueny.

Pan Dkanovský velel sluhovi, aby do galerie dovlekl bednu. „Pi-
vezl jsem si nco z venku," prohodil nedbale, obrátiv se napolo k pí-

ruímu.
Než sluha rozbednil nové zboží, probhl obchodník verejší poštu,

poslední položky út, pijal tržbu a vymnil s píruím tucet vcných,

obchodn úsených otázek i odpovdí.
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Pak vešel do galerie, uklidil pivezené malby do pozadí, postavil

je obrácené ke zdi a obíral se dlouho skizzaiui a kresbami, jež opatrné

rozestel, místy pelivé oistil, pod skla upevnil a zamyšlené, zkoumavé
prohlížel i oceoval.

Ukoniv toto zevrubné, do i)odrobna bedlivé zamstnání, napsal

dva zvací lístky a odevzdal je sluhovi k rychlému doruení.

Po té zabýval se obyejnou prací kontoarovou, etl noviny, psal,

poítal, etl a probíhal staré i nové listy, porovnával a kalkuloval. Ob
as, když zalehl z krámu šramot neb hovor do pisárny, obrátil se na
právo k okénku, jímž bylo lze krám obhlédnouti, naslouchal chvilku

a sklonil se pak zase ku své práci.

Tak i ped i)olednom, asi po dvacáté. Do krámu vešel ndadý,

štíhlý muž a hovoil s píruím. Pan Dkanovský povšiml si povrchné

cizí postavy a opev zase elo do levé dlan, poukával perem na stl,

pemýšleje o ems. Zrak upený na péro znamenal maní, že okénka
z krámu se zatemnilo ; obchodník linul bezdéky ponkud hlavou a zoil

pvod stínu ; host v kráme i)echázel, vykávaje, až píruí nco vy-

hledá, a piblížil se k pisárn na dva, ]ia ti kroky, takže tmavá sil-

liouetta jeho i)roíilu v uritých konturách na svtlém zasklení výkladních

skíní krámu zeteln se rýsovala.

Cosi známého v této silhouette upoutalo i)ozornost pana Dekanov-

ského ; zíral na hosta pozornji, sledoval ho zrakem k ])altu, kdež úetní
vyložil veliké portefeuilly i kraljice. Vidl, jak host v nich se pebírá,

rukavice svléká i uchopiv jednu z tobolek, na keslo blíže u vchodu

usedá. Pan Dkanovský nasadil si na konec nosu skipec a pozel na
známého neznámého ; v plném svtle z ulice spatil obchodník hezkého,

as ticetiletého muže s bílým obliejem, pyšným oboím pod vysokým
elem, hrdými rty, skrytými na pólo pod koketními kníry a v jemném
vousu, jenž krátkými, drobnými kuerami bradu hostovu vnil; jemné,

útlé ruce pevracely jednotlivé listy, složené v porteíéuillu, do nhož
velice živé a duchai)lné oi mužovy byste nahlížely.

Pan Dkanovský poznal hosta. Rozmysliv se krátce, stiskl knoílík

na stolku, v krám zainel zvonek a píruí vstoupil do pisárny.

„Co chce?" ptal se obchodník, pitlumiv hlas.

„Njaké fotogramy polských malel)."

„Matjko, Siemiradzki, Kosak, Brandt, Wierusz-Kovvalski — '"

„Jiné, mén známé, samé leze a ské, já mu nerozuml —

"

„Nemáme jiných."

„Vím o tom. Ale nechtl jsem mu odporovati. Jest njak po-

dráždn; sbhal prý už celou Prahu, — k nám pišel naposled —
a všudež prý mu nal)ízejí nmeckého šmejdu na fry a jiného nic."

„Všímejte si ho dobe. Snad si dá íci, — kdož ví, zdali jeho

návštva i s rozdurdním neznamenají, že se prost a moude rozmyslil?"

„Pochybuji. Vrazil tenkráte do krámu všecek rozlícen a vyložil

mi s opravdovým hnvem, že jeho péro jest isté a pímé jako rytíský

kord, že jeho duše není frynou a podobné."

„Bláhovec," usmál se útrpn i)an Dkanovský. „Nebo — chtl

více než trumeau za sto zlatých?"

27*
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„Ne. Za žádné království nikdo nekoupí od nho špet reklamy,

tak prohlásil."

„A kterak se to vlastn shhlo s tím zrcadlem?"

„Naši lidé pinesli je k nmu v jeho nepítomnosti. Zvdavá po-

sluhovaka by ráda byla objevila skulinu v bedn a pevrhla ji. Pišla

s pláem, já jí povdl, že spsobila za stovku škody, ona se doma
vyznala pánovi a ten se rozbhl rovnou cestou na mne se svým kázáním.

A na místo rozbitého zrcadla hodil mi stozlatovou bankovku na stl."

„lim, smšný lovk! Já bych byl takový dar neplatil! Nu, odbyli

jsme aspo dobe kus uleženého zboží. — Chovejte se k nmu co nej-

uctivji, snažte se vyhovti mu, rozumíte?"

Píruí vrátil se do krámu.

Host, oividn unaven a nevrlý, odložil portefeuille, peházel ješt
zbžn ostatní krabice a pronášeje v odpov k poníženým prosbám a líto-

stivým omluvám píruího krátké, mrzuté poznámky, oblékal rukavice.

V tom vešel do krámu nový host a v patách za ním druhý. Oba
byli šviháci, každý o sob bezúhonný. Vedle sebe však poskytovali obraz

rozdíl zásadních, dokazujících platnost prastarého pravidla: si duo fa-

ciunt idem non est idem.

Prvý, malý lovíek tmavé pleti a leskle erných, hustých vlas
i vous, byl od hladkého dýnka svého klobouku až po špiky lakované

chaussury vybranou sbírkou nejvzácujích a nejmodernjších výrobk
z prvých dílen a klenotnických sklad hlavního msta; a pece nebyl

tento zevnjší lesk s to zabrániti dojmu, že rub té elegance není istý.

Na druhé píchozí osobnosti jevily se na prvý pohled mnohé odchylky

od pravidel mody práv platné; klobouk vyouhlého pána byl jaksi vy-

táhlý, krk vysokým blostným límcem prodloužen, kabát nedbaleji

upraven, pantalony krátké, botky rozšlapané
; pes to byl by nejhloupjší

ueník z poslední pedmstské ulice bez rozmýšlení udlil cenu švihácké

krásy ryšavému, delšímu pánovi, a ani jeho úes a vous nebyly tak

úzkostliv upraveny jako erné kuerky na hlav a lících jeho konkurenta.

Pan Dkanovský trhl sebou, rue skoil se židle a vstoupiv do
krámu vítal píchozí pelíbeznou, okouzlující zdvoilostí.

„Osmlil jsem se pozvati oba pány, aby mi proukázali est vzácné
své návštvy, — nenadal jsem se šastné náhody, která mi dopává mé
vysoce ctné hosty zárove pozdraviti — " hovoil slaounce obchodník,

fl Dovolím si pány seznámiti: Pan Sigmund Weisl, vrchní prokurista

první generální evropsko-americké banky —

"

Malý, ernovlasý host pijal nmou, mírnou úklonu ryšavého pána.

„Pan baron Stela z Rokyc," uvádl zase obchodník.
Pan "Weisl poklonil se ryšavému baronovi hloub.

Rázem l\vlo zkušenému obchodníkovi jasno, že tito muži vzali

prost svá jména vzájemné na vdomi. Baron Stela zachoval chladnou
reservu, pes jejíž uritou, jak z ledovýcli ker složenou mez nezalétl

k panu Weislovi ani záchvv pohledu i posuku zvoucího k pátelství.

Struna v srdci baronov, na niž pan Dkanovský jménem vrchního pro-

kuristy udeil, prolinula se, nevydala však tonu.

Do pana Weisla nadál se obchodník dychtivjší pístupnosti. Ale
také pan Weisl vycítil choulostivým instinktem své kasty nechu baro-
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novu k zapádání nové známosti s vrdiníni itrokuristou prvé j^encralní

evropsko-americké banky, a uchýlil se mžikem na zlatý piedestal, s néliož

sebevdomá haute-íinance netené, unudén a pyšné na dav méné 1)0-

liatý shlíží.

A jinou ješté neviditelnou a neslyšitelnou liru anti])atliií a sympathií

postehl pan Dékanovský zetelné. Okamžik, ve kterém odehrála se i)0-

vrchní seznamovací scéna mezi baronem a i)rokuristou, ne])ostaoval

k odchodu hosta, jenž se byl marné po fotografických reprodukcích

polské malby shánl. Ale tento moment postail, aby nepítel reklamy

a pan Weisl bezvýraznými pohledy a slušnými pohyby vymnili osv-
dení : „My dva jsme si do duše protivní." A postail rovnž, aby baron

Stela z Rokyc nenápadnou bezdností dal na jevo, že ho pítel polské

malby zajímá.

Tento uhádnutý zájem po1)ídl obchodníka k nové ceremonii se-

znamovací.

„Pan Jaromír z llejnburka," pravil, ukazuje na mladého muže,

jenž vykroil již k odchodu.

„Je-li možná?" zaradoval se baron Stela, podávaje ob ruce

Jaromírovi. „Pozdravuji syna mého rekovného velitele, plukovníka Ferdi-

nanda z Kejnburka!?" (Pokraování.)

Dub a lípa.

^5^ Báse od Aug. Eug. Mužíka.

'í^ e v stan jjožáru a cizích krov dýmu,

ni v kiku vraždných a stonu otrok
od i)ustin severu ke slunci polednímu

sem pišli Slované jen v síly nároku —
Ne ! žádná cizí krev jich netísnila dlan
a hroznou žalobou se nechvl cizí ret

:

jak tichou oborou kdy mírné táhnou lan,

že ptáka nesplaší a sotva sehnou kvt.

Jen pluhy pokojné ad muž s obí silou

a rýe, svalnaté si neslo rameno.

A ženy úsmvné, ve ízu spjaty bílou,

si nesly ve klínech jen troud, a veteno
a starci století, jichž noha z vlasti staré

jen nechtíc kráela, své bohy nesli k nám,

mla byla veselá a pla písn jaré

a asto stanula a oddala se hrám.

To jejich píchod byl. Tak teplo vzchází Vesny
bez všeho násilí, tak jitní vstává den,

že široký ten svt jen v zpv a úsmv plesuý

se ladí spokojen a mírem oblažen — —
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lán chví se obilím a jeho šumot tichý

a píse skivana to válený je zpv,
a plachta rolníka, jenž zrno seje v licliy,

to prostá vítze je toho korouhev.

O! Y novém domov když ddové ti stáli

a mocným toporem kdy první klesl pe
a prvním obilím kdy brázdy vstíc se smály
a lané na humno když první vešla že,
tu dobí bohové, jenž s nebe sešli na zem,

své žezlo posvátné do pdy zaryli.

To koen pustilo a jeho tém rázem
se v zele odlo a ve kvt spanilý.

To lípy naší vznik . . . Pak její tlo bílé
•— jak údy panenské byl istý její bl —
vzal vážných knží sbor a jejich zbožná píle

z ní sdlá podobu, jak bh ji který ml,
a vtví sklácených a mkkých tísek nával

v žár mocný zplápolav, se ložem tomu stal,

kdo na pou dalekou se s bratry rozžehnával

. a v íši otc svýcli a boh vstupoval.

A zpvák blouznivý, vzav útlé její pláty,

je strunou ošatil a písn kouzlil z nich —
tu rázem starosti a trudy byly sváty

a všude ozval se jen ples a jasný smích.

Tu páže mladistvé se do objetí pletly

a tajných polibk jen bozi znali ad
a s lip tch mateských, jež vonným blem kvetly,

si rády trhaly svých dvy zdobu vnad.

Ba tehda na zemi jen nebe bylo hostem,

kraj tich byl, bohatý a jitn spanilý,

a láska s nadšením se v každém srdci prostém
jak ptáci ve hnízdech té lípy tajily.

To zlatý býval vk mé vlasti pohostinné,

vk síly obranné, ne drze výbojné,

a každý mohl zít, jak z modra nebes ine
se dar životních tok mízy pehojné . . .

Co zatím tvrdý dub sám jako vraha zjevy

na skále vyprahlé, všech lidí vzdálený,

vždy smuten, zamraen, bez tchy, bez úlevy

hnal v mrana vtve své a v pdu koeny,
jen ptactvu dravému své nastavuje údy
a šelm zuivé svj otvíraje bok,

byl lidstvu k postrachu, neb jeho tlo rudý

tak asto máíval té lidské krve tok.
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Tu asem divý Gal i Gennan drsných mrav,
jenž v lesích se zví žil v jednom pelechu,

sn dubu utrhnuv, jí zdobil svoji hlavu

jak Caesar Severu ve drzém posmchu,
pak náhle vzchopiv se, až ku vnóniu ímu
jak píval obrovský se div s kyjem hnal,

kde ])ln6 kynuly mu kotle v krb dýmu,

a touha pamlsk nm i)ohánla sval.

Tam vínem sicilským se "opíjeje v plese

si hovl leniv pod stráží dcer a žen,

co"hrdó fiímanky se chvly v hrzném dse,

a Éíman na foru kdes zmíral porann . . .

Tu kiky zmatené se nesly svta dálí

až k Tauru nazpátek a pojily se v šum
tch dub obrovských, jež vtve rozkývaly

na pozdrav hymnický svým bouným vítzm.

Té doby, loupeží a hnusných vražed plné,

jen smutný pomník zbyl — tož zpustošená zem,

jež ústy trosek svých dnes ješt zhoubci klne

a hledí k Severu jen s pomsty zápalem.

„Vae victis!" Vítze však bídnjší los ekal,

neb pemožen kdo dnes, zas zítra pánem byl

a koho smrteln se ve úkrytu lekal,

dá šelmám arény ted chladn za podíl.

To smutný triumf l)yl — ne skvosty, vzácné lupy —
hle — dcery severu zpt bez vší nadje
si nesou k domovu jen zkrvácené trupy

a zbraní zlomených tak bdné trofeje.

Ó jaký ston a kvil se ozval les hloubí!

Tu v divém zoufání rván každý dub krov,

když ostí kácelo kmen starý, junné loubí,

by mrtvým schystán byl z nich ohnm slední rov . . .

To symbol plemen dvou, jež litém ve souboji

od as prvotních až po náš pozdní vk
jen na život a smrt vždy proti sob stojí

a krví staletí svj napájejí vztek.

Vzduch hesly chvje se a ryky vražednými

a hody barbarské má lané války zub.

Ba v ele národ, jež bouí boji zlými,

hle — lípu mohutnou lze zít a hrozný dub

!

Ten zápas zoufalý dnes ješt konce nemá
ký strom as podlehne, a který zvítzí?

Já zírám v budoucnost — a budoucnost jest nmá
kdo podá, lide mj, ti pevné pavezy?
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Jest zá to zory juž i západu svit mroucí?

Co píští upraví svým vkm za podíl?

Bh osudí své vzal a v proudy djin vi'oucí

je zvolna upustil a na duo jejich skryl.

Z moravské Slovae.

Marie ervinková Riegrova,

(Pokraování.)

rl^SJif^ daž slavné sídlo velkomoravské íše, Velehrad Rasti-

^Sf^ slavv a Svatoplukv, stával v místech Velehradu

nynjšího? Nebudeme zde stopovati uené hádky

o pedmtu tomto ; budiž jen podotknuto, kterak

nyní badatelé historití namnoze v tom se shodují,

že starý Velehrad vypínal se tam, kde se nyní roz-

kládá Uherské Hradišt a Staré msto, tedy asi ho-

dinu cesty od nynjšího Velehradu. eka Morava
až do konce 17. století tvoila zde ostrov, na ktei'ém

nepochybn Rastislav svou pevnost zbudoval. Píval

Maarstva stroskotal velikou íši moravskou— a po-

divným ízením osudu — po nkolika stoletích, na

tom míst, kde stávalo kdysi slavné msto Svato-

plukovo, bouí maarskou zachvácené — veliký král

náš Pemysl Otokar r. 1258 zakládá pevnost proti Uhrm, a jméno

její: „Hradišt" svdí, že povstala na troskách minulosti. Z tch dob,

kdy obyvatelm Velehradu, ležícího prý u samého Uherského Hradišt,

rozkázáno bylo sthovati se do msta nového, poíná se ve starých

listinách mluviti o Starém mst, kteréž nkdy též Velehradem se na-

zývá, kdežto ves u kláštera cisterciáckého Novým Velehradem sluje.

Velehradský klášter cisterciácký založen byl r. 1190 markrabím

Vladislavem Jindichem a pekav rzné osudy a pohromy, posléze zrušen

byl za císae Josefa (r. 1784), Statky i budovy klášterní pešly do

rukou svtských a teprve ped rokem zakoupeny byly pro knžský pod-

porovací spolek arcidiecése olomúck.^.

Starý chrám klášterní na Velehrad zachvácen byl roku 1681
zhoubným požárem a pak pestaven v nynjší své podob v první polo-

vici osmnáctého století.

Avšak spor o to, z které doby pocházejí první základy chrámu
tohoto, není tuším dosud rozsouzen. Zdá se pravd podobno, že vznikl

ve stejné dob s klášterem, avšak zdali snad zbožní zakladatelé nevolili

pro stavbu chrámu svého místo zasvcené posvátnými upomínkami v tra-

dici lidu, i stavli snad dokonce na ssutinách kostela staršílio? Praví

se, že presbyte obnovené kaple hbitovní, Cyrilky, pochází z doby

svatých bratí. Není také bez významu okolnost, že hlavní oltá chrámu
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velehradského — práv tak jako prý kdysi chrám na Veleliradé Svato-

plukové — zasvcen byl matce Boží. Pi dkladnýcli opravách, které

v posledních létech provádny na budov chrámové, pesvdili se sta-

vitelé, že zadní ást chrámu, totiž presbyterium a atesis, vystavena

byla na zdecli l)udovy starší, slohu románského. Nkteí kladou pvod
pozstatk tchto, patrn románských, do lího století, jiní za starší

je pokládají.

Budiž tomu jakkoli, nám postaí vdomí, že pda, po které krá-

íme, posvcena je kroky svatých apoštolv našich, posvcena velikou

minulostí, požehnána žehnáním million. K posvátným místm tm
obrací celá Morava toužebný zrak, sem putuje zbožný lid po staletí

s vroucí vírou a oddaností— a kdyby snad jednou pozdjšími výzkumy
se dokázalo, že chrám zdejší spoívá na starších základech než se ped-
pokládalo, nebylo by to poprvé v djinách vdy, že skepsis badatel

pokoiti a vzdáti se musela ped tradicí lidu.

Hle, již piblížili jsme se Velehradu. etná procesí seadila se

ke slavnostnímu vstupu. V dlouhých adách vidíme kráeti bílé družiky,

za nimi knžstvo. Nad tísnícími se davy slavnostn vlají peetné ko-

rouhve s obrazy svatých — pedíkávai hlunji notují a pedzpvují,
zvunji ped námi i za námi rozlehají se zpvy zbožných poutník.

S velikou obtíží pohybuje se povoz iiáš ku pedu podél zdi, ohrazující

prostranství kol chrámu. Minuli jsme starou kapli Cyrilku a konené
zahnuvše shlédli ped sebou chvojovou slavnostní bránu u vchodu na
nádvoí. Jak smutn vypadala! Vím, že za prvních dn jara i ona

byla svží, zelená, nyní však uschla, sežloutla a u prosted vší té pestrosti

barev a všeho lesku, ji obklopujícího, trel vážn a pošmurn ten na-

rudlý kolos. — Na jeho zevní i vnitní stran umístny byly nápisy,

totiž na stran zevní vítání poutník a na druhé nkolik slov na roz-

louenou s Velehradem.

Nádvoí ped chrámem jest velmi prostranné. S jedné strany pi-
lehá ke kostelu budova bývalého kláštera, kteráž nádvoí se tí stran

obkliuje a sice tak, že nejdelší její strana, pozdjší zámek — obrácen

jest prelím svým proti kostelu. S druhé strany chrámu rozkládá se

volné prostranství, z ásti stromovím posázené.

Kol chrámu a na nádvoí stály davy slováckého lidu, neustále

vzrstající. Nové picházející procesí tísnila se u otevených vrat chrá-

mových, jimiž zaznívaly k nim zvuky hudby kostelní.

Pro nával na silnici opozdili jsme se znané ; bylo již po kázání

a kardinál arcibiskup Fiirstenberg etl práv velkou mši. Do chrámu
se prodrati nebylo možno. Šastná náhoda pivedla nám vstíc laskavého

knze, kterýž ochotn nás se ujav, vedl nás na oratorium. Budovou
klášterní, která k chrámu i)iléhá, sešli jsme na malé nádvoí mezi

chrámem a klášterem. V otevených chodbách stály a kleely Slováky
v malebných skupinách. Jedny byly v modlitb pohíženy, jiné opt své

rance pevazovaly. Nkteré hrnuly se ke knzi, jenž ped námi kráel,

líbaly mu ruce a chtly jej zastaviti. Patrn tu již dlouho marn e-
kaly u zpovdnic, na vzdor tomu, že ticet knží stále na Velehrad
zpovídalo.
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Náš i)rvodce vedl nás k postrannímu vchodu chrámovému ve píní
lodi, odkudž jen nkolik krok bylo nám uiniti chrámem ke vchodu

oratoria. Prodrali jsme se tam za knzem, razícím nám cestu. Sotva

jsme do chrámu vstoupili, ovanul nás tžký, dusný výpar, vzduch byl

nesnesitelný.

Ve prostranném oratoriu dýchalo se voln ; oteveným oknem vnikal

erstvý vzduch. Se svého místa mohla jsem peldednouti jen ást pre-

sbytee a malou ást kostela. Na hlavní oltá nebylo vidti ; avšak práv
l)roti oknu oratoria sedl na vyvýšeném iníst pod skvostným balda-

chýnem na ozdobném stolci kardinál arcibiskup, obklopený pisluhujícím

knžstvem. Je to šedovlasý staec tah velmi výrazných a ušlechtilých.

Jeho štíhlá, vysoká postava není dosud shrbena tíží vku, ani jasn
modré oko nepozbylo svého lesku. V celém spsobu a každém poh}Í3u

nenucen dstojném poznáváte šlechtice biskupa. Byl odn v bílé stí-

broskvlé roucho, zlatými pruhy vroubené, na hlav nesl vysokou infuli

biskupskou, bílou a zlatou. Ruce spoívaly nehybn na kolenou, a bylo

vidti skvostné zlaté vyšívání na vrchní stran bílých rukavic.

Nebudu zde popisovati rzné obady, spojené se mší tak slavnostní.

Chrám, pokud jsem pehlédnouti mohla, byl jakoby naplnn er-

veným kvítím. Hust stísnna hlava vedle hlavy a každá hlavinka ženská

jako ohnivý vlí mák. Lidstvo tlailo se až k presbytei, ba takm až

k samému stolci arcibiskupovu, a celý ten dav jakoby chvílemi se ko-

lébal tím zvláštním pohybem vlnivým, jakýž jen v nejprudí tlaenici

povstává.

Jak podivný to pohled, a jaké spojení kontrast! Vážný hierarcha

v bílém rouše — s velikolepým aparátem slavnostních obad, a hned

vedle, na knžstvo takoka se tlaící— Slováky s bílými ranci na zádech.

Ke konci bohoslužeb mohla jsem vstoupiti do okrouhlého výklenku

okna a pehlédnouti celou lo chrámovou— jaký to pekvapující obraz !

V ohromné svatyni, pod nádhernou vysokou klenbou, ozdobenou malbami

a zlatem, u prosted stn, mramorem se lesknoucích, ti tisícové lidstva

v pestrém kroji, ozáení paprsky, kteréž se prodíraly barevnými skly

oken! Tlaenice byla tak veliká, že plno Slováek vystoupilo do výše

nad sedadla lavic chórových; tu stály a sedly, openy jsouce — jak

jsem se pesvdila pozdji — o devná zábradlí, která tam nastavena

byla pro ochranu umlého vyezávání. V malebných skupinách vznášely

se tu ve výši nad davem ostatním, jako jednotlivé kvty z kytice vy-

jmuté — podivné to živé obrazy na stnách kostelních.

Modlitby, zpv a šum kostelní jen pidušen vnikaly do oratoria.

Rozhlédla jsem se kolem — spolenost byla neetná — asi 15 osob.

Bylo tu nkolik osobností ze šlechty moravské, jediný šlechtic eský
s rodinou, dva Poláci, zejména starý pan Popiel, kterýž vésti ml vý-

pravu polskou na Velehrad, a pak následkem zapovdí úadní pišel

alespo sám, jako jenerál bez armády. V oknech oratoria protjšího

tísnilo se nkolik postav v obleku moderním.

To tedy vše, co pozstalo ve skutenosti z toho pekrásného snu

o všeslovanské pouti. Jaký rozdíl mezi tím obrazem, kterýž dlouho žil

v mé duši — a mezi skuteností, kterou zde jsem vidla!



z moravské Slovae. 4r.»

Bylo po mši. S napnutím vnímal lid, když od oltáe ohlašovali

odpustky. Nejprve esky — a pak — i neklamal mne sluch ? Ohlášení

opakováno po nmeku.
Jsou jisté dojmy, kteréž podobají se falešným tónm, jichž ostrý,

pronikavý svist dlouho zvuí v naší pamti . . .

Dávno-liž tomu, co nkteí vlastenetí knží odvážili se ku smlé

nadji, že zazní ve stnách velehradské svatyn v den této slavnosti

liturgie slovanská, a snad nebyly nadje jejich zcela bez podstaty— pak

l)išel mráz a spálil všecko.

Osud, s jakým potkala se slovanská pou na Velehrad, je vskutku

významným a pozoruhodným. Když nkolik Slovan sejíti se mlo,

aby spolen vzdali poctu dobrodincm svým spoleným — jakých tu

starostí a obav na všech stranách ; aby snad slavnost ta nepozbyla rázu

slavnosti výhradn církevní a náboženské! Nebyla bych nikdy myslela,

že jsme my Slované tak nebezpeni, — a vskutku ten postrach ped
námi mohl by nás nauiti domýšlivosti. Avšak, jaké to zbytené sta-

rosti! My peujeme svou slovanskou nesvorností tak znamenit o pro-

spchy svýcli nepíznivc, že tito moliou klidn sjjáti, založit ruce a dívat

se na nás ; my jim vše obstaráme k jich nejúplnjší spokojenosti.

Slyšela jsem, že prbhem léta také jedno procesí nmecké vypra-

veno bylo na Velehrad, a aby v niem nebyl porušen ráz církevní sla-

vnosti, nesmly jirý v prostranném refektái, kdež knžstvo na Velehrad

putující se scházelo, býti vyloženy noviny politické, aniž držány ei
podobného obsahu.

Když však odpldne v den této hlavní slavnosti shromáždil se

v refektái se knžstvem moravským i malý hlouek slovanských hostí, —
pozdravili se po pátelsku upímnými slovy. Bylo tu asi 20 Polák
z Poznan a ruského Polska, 8 Lužian, zabloudil sera z daleka len

polské haluze Kašubské od baltického moe, též Slezsko a Jihoslovansko

mlo tu své zástupce.

Však zatím co Poláci a Cechové v radostném vzrušení pipíjeli

bratru Lužiauu, hovoíce o vzájemnosti a lásce bratrské, zdaž ten lid,

který venku po nádvoí proudil, ml njaké tušení o tom, co myslemi

jejich hýbalo? Zdaž byl by slovm jejich porozuml, zdaž byla by

v srdci jeho nalezla ohlasu? Pejete si odpov? — Nuže, prve než

s Velehradem se rozlouíme, prohlédneme si ješt jeho svatyni— a pak

zabloudíme na chvíli mezi ten dobrý a krásný lid slovácký, k nmuž
táhne nás srdce.

Když po skonených bohoslužbách kostel tak dalece se vyprázdnil,

že prchod byl volný, sešli jsme z oratoria a prohlédli si chrám.

Je to budova rozmr velikolepých a nejdelší kostel na Morav.
Obnoven jsa ve slohu ranaissanním již málo zachoval z pvodní své

podoby. Pdorys má podobu kíže, ke hlavní vysoké lodi pimykají se

s obojí strany nižší lod postranní, kteréž však uvnit nejsou spojeny,

nýbrž rozlánkovány na adu kapliek. Nad skížením lodi hlavní s lodí

píní, kde nyní na steše malá vžika trí, díve vypínala se nad bání

vysoká osmihranná, mdí krytá vž ; za to nebylo žádné vže v prelí
chrámu, kteréž vystupovalo až do nádvoí klášterního. Po požáru tato
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ást stržena, a kostel zkrácen tak, aby prelí bylo srovnáno s vedlejším

stavením klášterním. Nyní nad prelím, architektonicky vyzdobeným,

vznášejí se dv vysoké vže.
V posledních letech vyzdoben byl vnitek svatyn vší nádherou

a skvostností, jakéž jen vbec mohou býti rozvinuty pi slohu renais-

sanním. Mramorová mosaika na podlaze, rznobarevný mramor na

sloupech, hlavicích, na ímsách a z ásti i na stnách, stny a klenby

pokryty barevnými fresky, plastickými reliéfy a nad to ješt bohaté

oživeny pozlacenými ornamenty; všeho tu hojnou mrou užito, co zrak

diváka leskem osluje.

Hlavní oltá z bílého mramoru jest dílo vzácné práce ; zhotoven

byl v Éím od Steinhausera a darován chrámu arcibiskupem ; nad oltáem
vidíme obraz nanebevzetí p. Marie od Raaba. V hlavní lodi chrámové

zajisté povšimneme sob lavic chórových, mistrovské to práce ezbáské
z konce 17ho století. Jakmile vstoupíme do píní lodi chrámové, spa-

tíme ve stedu jejím, po obou stranách presbytee dv veliká sousoší,

na levo (od vchodu) sv. Petra a Pavla, na stran pravé vážné, velebné

postavy svatého Cyrilla a Methodje.
Zde jsme tedy v srdci velehradské svatyn, zde jest pravý její

sted, a kdo chceš zvdti, ím jest tato svatyn a pocta Cyrillometho-

djská v srdci moravského lidu, jdi na Velehrad a pohledni na lid

u sousoší toho se modlící. —
Mla bych dotknouti se ješt jiných památností chrámu velehrad-

ského, avšak ve chvíli, kdy do svatyn ješt lidem naplnné jsme sešli,

nebylo možno voln si je prohlédnouti. Vyšedše z chrámu povšimli jsme

si románské absidy za presbytei nov odkryté, a pak zašli do Cyriliky,

starožitné gotické kaple, kteráž r. 1863 byla obnovena. Chová se zde

mimo starý obraz oltání— též obraz sv. Cyrilla a Methodje, zaslaný

sem r. 1869 se stíbrnou lampou darem od dobroinného slovanského

spolku z Petrohradu.

Nech promine mi tená, že nepodávám zde popis úplný ani kaple

této ani chrámu. Byla bych prvodcem velmi špatným a roztržitým.

Snad ty ervené šátky Slováek kouzlem njakým mi oi oarovaly, že

zrak mj z architektury vždy sveze se dol na lid, a že ho nemohu
od nho odvrátit?

ilý život rozproudil se na volném prostranství kol svatyn. Za
chrámem lákaly poutnictvo ady bud ; vidíme tu v hojném výbru obrázky

svatých, památní kížky a peníze, písn, modlitbiky, ržence, sošky,

kropenky atd. a kterému poutníku nezachtlo by se zastaviti se zde

pro njaký dáreek z pouti? Po stran chrámu shlukly se peetné davy
kolem oltáe, na nmž pod šírým nebem sloužena mše. Na nádvoí ped
kostelem bylo nejmén hluno. Jen u prosted kolem kamenné kašny
a kolem stn klášterních rozsadili se po zemi Slováci a Slováky. N-
kteí upravovali svj oblek, chystajíce se k odchodu, jiní vyjímali z ranc
své zásoby potravní a pochutnávali si na nich. Právem naíkali si ho-

stinští velehradší, že jim slovátí poutníci málo pejí výdlku.
Avšak, kdež zstali letos poutníci z Hané a Valašska, kteí jindy

v den óho ervence sem spchají v tak hojném potu! Zdaž zapomnli
letos na Velehrad? Nikoli, putovali sem hojnji než kdykoli, a nebylo
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snad inísteéka v celé Morav, kteréž by letos nebylo sem vyslalo nja-

kého poutníka neb ])outnici ze svélio stedu. Aby so vsak uvarovalo

pílišnému návalu, ustanoveny byly pro každý kraj a okres, pro každou

farnost urité dny k pouti na Velehrad. Tím stalo se, že v den hlavní

slavnosti byly zde rzné koniny Moravy zastoupeny jen velmi spoe.

Neveliký poet úastník v ol)lcku moderním úplné se ztrácel v nesetných

proudech lidu slováckého. —
Moravská Slova však dostavila se tím hojnjším potem v plné

své kráse, v nejbohatším lesku.

Pocta sv. Cyrilla a Methodje nejhlubší koeny zapustila zde na

Slováci, kde místní upomínky a tradice dodávají jí stále živého vzntu—
a proto 5. ervenec bývá tu vždy pravou slavností národní a nkteí
nazývají jej „slováckým svátkem".

Kdo chtl by studovati rzné varianty kroje slováckého, sotva

nalezl by k tomu píležitosti vhodnjší nad velehradskou pou. Dnes

nepyšní se tu v nejkrásnjším svém obleku jen švarní jonáci a sliné

díviny, i ty dobré staenky chtjí se skvíti v tak veliký svátek a vy-

táhly z truhel svýcli peliv ukrývané poklady starého vyšíváni, kteréž

nkdy v rodinácli ddí se po kolik pokolení. Za každým krokem musela

jsem se obdivovati té nekonené rozmanitosti slováckého kroje, každou

chvíli kmitl se mi ped oima v nové pekvapující podob.
Prohlédneme si blíže ástky pestrého toho kroje.

Muži pes bílou košili s ásnými dlouhými rukávy oblékají „kor-

dulu", kabátec to bez rukáv, na spsob vesty z pedu otevené.

Ve všední den nosí Slováci široké plátné spodky, „gat", a v den

svátení úzké nohavice tsn piléhající s vyšíváním ; kolem pasu vine

se zaasté lesklý pás. Jest to kroj, jenž se obyejn piítá Maamm,
ale sahaje na Morav tak daleko, jako kmen Slovákv, patrn je p-
vodu slovanského. Nkde pes kordulu oblékají Slováci bílý lajblík

s barevnými výložky ; v nkterých krajinách nosívají dlouhé, huaté Ijílé

haleny s širokými ruká^^' a tyhranným dílcem v zadu; v zim pak

navlekou dlouhé své kožichy, kteréž peliv kídují, aby zachovaly

bílou barvu.

Košile mužská bývá ozdobena vyšívaným límcem a vyšíváním bu
na prsou, neb nad prramkem a nkdy i na rukávech. Vyšívání to

u Lanžhota a Beclavi jest ervené, v okolí Uherského Hradišt erné
a oranžové. Pamatuji se na pkného kluinu z Lanžhota, od nhož jsem

zvdla, že má košil sedm, a každou jinou: „mamnka mu je šili".

—

O rodiích a hospodáích mluví totiž dti a eládka vždy ve množném
potu.

Veliká rznost vyskytuje se u kroje mužského v tom, jak kordula

v zadu jest vykrojena, jaké látky kordula a nohavice, jaké barvy vyší-

vání, na kterých místech a na jak velkých plochácli. Korduly obyejn
bývají erné, nohavice u Lanžhota jsou barvy krásn ervené, okolo

Uherského Hradišt erné ; bohaté arabesky vyšívání zdobí nohavice

z pedu neb po stranách u kapes, korduly bohat vyšity bývají nkdy
v zádech, jindy opt na dílci pedním, kdež s jedné strany bu v adách
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jsou našity neb obrazcovit skupeny lesklé knoflíky, kdežto druhou

stranu krášlívají asto veliké ervené neb i jinobarevné tapce. Aby se

doplnila pestrá barvitost obleku, neschází nkdy ani na hoejší obrub
vysokýcli piléhavých bot njaká barevná i*žice, a zvlášt bohatá bývá

výzdoba klobouku. Kulaté klobouky s širokou stechou, v nkterých

krajích oblíbené, v celku vyskytují se ideji než malé nízké erné
klobouky, kteréž okrášleny bývají nad míru rozmanit. Obyejn do

kola celé je obvíjí ervené fábory nebo barevné tepení, strakaté šrky,
peí, pak opt celé vneky kvítk ze stíbrného drátu, z umlých kvtin,

sklenných kuliek a t. d. Rozumí se, že okrasy tyto dávají sob na

klobouek pedevším hoši svobodní, jakož vbec rzní se hoši svobodní

od muž ženatých v obleku svém. Však nejen to, i každý kraj, každá

osada má své zvláštnosti ; venkované poznají na první pohled, z které

krajiny ha i vesnice kdo pochází, a to platí zvlášt o kroji ženském.

ástky ženského obleku slováckého jsou tyto : rukávce, kordula,

Sorec, frtoch, vysoké boty a na hlav ervený šátek. Rukávce jsou

bílá košilka se širokými, ásn sebranými a naškrobenými rukávy, kteréž

ruku zakrývají až k záloktí, kdež jsou sdrhnuty takovým spsobem, že

ješt krajka neb krejzlík pes loket splývá.

V okolí Hradištském vidíme na rukávcích vyšívání ernooranžové

nad prramkem a na prsou; z téhož vyšívání jest límec a okrasa na

dolním konci rukáv. Obyejn kolem vyšívání pišívá se ješt úzká

krajeka. Jinde shledáváme na rukávcích vyšívání jiných barev, aneb

vtší použití krajek. Šíka, stih a spsob sdrhnutí rukávu není všude

stejný, zvlášt pak rzná jest ozdoba u krku; nejastji se vyskytují

barevn vyšité malé límeky, jinde ásný bílý krejzlík s krajkou, jinde

opt škrobené bílé límce sklopené, v zadu rovné a delší, ku pedu se-

stižené a t. d.

Pes rukávce obléká se kordulka, krátká to vestika, kteráž nesahá

až k pasu, z pedu zapíná se na nkolik knoflík a na prsou jest

otevena aneb vykrojena tak, aby bylo vidti bílé rukávce a vyšívání

zdobící je na pední ásti. Kordulky zhotovují se z rzných látek oby-

ejn mavých a kvtovanýcli, nkdy stíbrnými a zlatými kvty pro-

tkaných ; vroubeny bývají barevnými neb stíbrnými portami a z pedu
krášíívá je asto bohaté vyšívání neb lesklé knoflíky a veliké ervené

tapce.

Tam kde pod krátkou kordulkou u pasu vidti jest rukávce, pes
n se peváže pás šorce bu vyšívaný neb vzorkovanou tkanicí obšitý.

V nkterých krajinách nosí se Slováky velmi široce, jinde mén.
Šorec nazývá se zadní ást sukn, kteráž jest hust do plih lilu-

bokých skládána a nesešita. Bývá pravideln erná aneb bílá, z leskna-

vého perkálu. Jest to jakoby zadní zástra, pes niž se peváže pední

ást sukn v zadu otevená: totiž hust sebraný ásný frtoch stejn

dlouhý se šorcem. Látky a barvy frtochu volívají se nejrznjší, nejvíce

lil)ují si Slováky ve drobných pestrých tureckých vzorkách, vbec pe-
vládá barva ervená s pimísením žluté, zelené, nkdy modré, které

však používá se mrou skrovnjší. Šorec nikdy nemívá na sob i)ruhové

píní ozdoby; též frtoch — až na ídké výminky— jest zcela hladký,

u Novoveských dole krajkou okrášlený; jedinou ozdobou jeho bývají
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vlající fábory. Dlouhé konce en-ených lesklých tkanic, jimiž frtoch

jest pivázán, visí nad ním z i)edu, a v zadu opct nad erným šorcem

vidíme vláti dlouhé cípy vzorkovaných tkanic, jimiž šorec kolem tla se

pivazuje. Na pd bílé vetkány do nich ornamenty neb kvty éerveno-

modré, ervenozelené, jinde opt hndialové, pestré, aneb dokonce veliká

ervená srdce.

.lak ty tábory vlající, — ty kordulky a frtochy skvjí se a hrají

všemi barvami — a ješt vidíme u dvat pod šátkem ouhati barevné

pentle, uvázané na konec visícího copu.

Fi'toch a šorec sahají nkdy jen ke kolenm, jinde do polovice

lýtek nad vysoké ižmy, skládané nad kotníky v pkné varhánky.

Široké šátky, jimiž Slováky mají hlavy ovinuty, jsou barvy ohniv
ervené, obyejn protkány drobným vzorekem ; okraje jich bývají kv-
tované a nad míru pestré. Cíp šátku velmi širokého a do rohu složeného

splývá v týle a zakrývá záda až tém k pasu, tak že cop u dvat
v zadu visící není vidti a pod šátkem vyuhují jen pentle, jimiž jest

ovázán. Postranní kvtované cípy šátku jsou u Slováek ze Starého

msta ovinuty nad elem na spsob turbanu, a nízko do ela stlaeny.

V každé vsi vážou si šátky jinak, po Starohradsku, po Kunovicku, po

Novovesku a t. d., a tu opt rzn bývá šátek uvázán u dívek a u žen

provdaných. Jaké to složité a nesnadné umní— uvázati krásn šátek,

a jak zakládají sob Slováky na své dovednosti, jak peliv dbají, aby

uši šátku složeny byly ve krásných asách! U Xovoveských nevisí na
zádech cíp šátku, šátek velmi do výše jest zdrhnut, a za to ostatní se

jim posmívají, že sob celý šátek pomakají.

Mn zvlášt se líbilo vázání šátku u žen Kunovických, kteréž

nejde tak nízko do ela. Vdané ženy Kunovické, splitajíce si „lelíky"

nad samým elem, vloží pod n malý zahnutý tvcrhran ze silného drátu,

ímž elo se zvýší a úprava zvláštní nabývá podoby. Vlídn pobízela

mne dobrá Kunovanka, abych pišla k nim do Kunovic, že mi to okážou.

Každý pokus podati popisem jakýsi pojem o kroji slováckém musí

se potkati s nezdarem. Zde pedevším rozhoduje barva, a oi pecházejí

podivnými rozmary, kterých ona ve složení svém je schopna. Není snad

kroje, kterýž by vkusu jednotlivcovu tak velikou volnost dopával, jako

práv kroj slovácký, jehož hlavní známkou jest nekonená rozmanitost.

Kdo sám se o tom nepesvdil, sotva uví, že pi té nejživjší pestrosti

pece nebývá porušen soulad celku; krasochut lidu projevuje se tu sp-
sobem obdivuhodným. Kdyby národní kroje moravské o cenu závodily,

zajisté by kroj slovácký, obvzlášt mužský, vyšel ze zápasu toho vítzem.

(Pokraováni.)
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Na ekání.

líiiáí^ ha stíbrná se chvje v poli
^^^°^

a rosou vlhne šat i zbra,

šum íjna táhne po vkolí

a chladem dýchá na tvou skrá.

A marn bloud v pustých lánech

dlíš náhle v cípu strništ —
kde od veera po cikánech

se erstvé jeví ohništ.

Dým slab stoupá k nebi z nho
nad žhavým ješt popelem

jak vzpomínka snu vzdáleného,

jenž hasne zticha pod elem . . .

Hle, vyhnanci tu v noci spali,

jež nesmí v sob hostit ves

!

Kde jsou te? Kam se odebrali ?

í zrak je najde v dáli dnes?

Ach, znikli tak, jak bhy dropa

kdes v dálky stepích ernavých,

a co tu zít — jen po nich stopa —
tak smutná, jak ten osud jich

!

Alois Škampa.

Mateí-douška.

.^ji^f^unéko teplem miloukým heje,

lehoukým vánkem žito se chvje,

pod mezí cvrek poledne zvoní,

mateí douška pod nohou voní.

Všude jí plno, kamkoli hlédneš,

bezdky lístek mnohý si zvedneš,

a jak jej ruka mocnji stiská,

nový z ní vn libodech tryská.

Mateí douško, kvtinko hezká,

tys jak ta mysl upímná eská

:

staí jí prostá venkovská lada.

v útiscích její zjeví se vnada.

' Stanislava Jizerská.
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Hoec nízký (Gentiana acaulis.)

O kvten alpské.
Podává V. M. Koánek.

Nastává doba, kdj' umrtvená vegetace teph'm ijaprskem

slunením probouzí se k novému životu ze spánku zimního

a líbezn k nám vyhledá modrým okem Vesny, milou tia-

linkou . . .

Dlouho trval tžký zimní sen rostlinstva. Ale což to

všecko proti dlouhému spánku rostlin, bytujících na horách,

na vysokých horách, jakové jsou Alpy. Tam spánek daleko

jest delší než bdní, než doba vegetaní. Teprve mnohem
pozdji, kdy v dolinách doba jarní již dávno minula, po-

daí se slunci probuditi horskou kvtenu a ona pak rychle,

jakoby vše chtla vynahraditi, rozvine veškeru svoji lepost

a nádheru . . .

Nebylo by nyní i)ráv na ase podniknouti výlet do
krajv alpských, ale zde mžeme pedbhnouti asu a vy-

stoupiti v duchu na skalní ony titany za doby letní, kdy
boky jejich odívají se již pestrým rouchem kvetoucího rost-

linstva.

2s



Vrba zakrslá (Salix herbacea).

Stoupejme tedy chut tam,

poslední kde horské jedle stoji,

s dlouhým, šedým lišejník vousem;
na zemi kde uple vtví leží,

bez kory se vinouc pohacen,
zde jak l^adi, parohy jak tamo,

obrové kde lesa : smrk a jedle

ustupují sboru trpaslíkv,

který, horská objímaje žebra,

snhu, boui, lavin se vzpírá;

tam, kde voln, stromy nerušeno,

hledí oko horská na cimbuí . . .

(Baumbachv iiZlatorog" pekladem Ad. Heyduka-)

Dolení hranici alpského rostlinstva naznaují chudé a zakrslé

stromy jehlinaté a kee listnaté. Jsou to z jehlinatek modín (Abies

larix) a limba (Pinus cembra), jalovec horský (Juniperus nana)

a kle (Pinus pumilio), jejížto vtve zdvihají se vzhru z osy po zemi

lezoucí. Z listnatých jest tu bíza nízká (Cetula nana) a pro alpské

rostlinstvo charakteristický ke olše zelená (Alnus viridis) ; dále pak
vrba laponská (Salix Lapponum) na vlhkých, moálovitých místech,

vrba sitožilná (S. reticulata) s listy dlouze apíkatými, síkovanými
na vlhkých skalách a vrba zakrslá (S. herbacea) na nejvyšších skal-
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iiatýcli iiiístccli. Oiia má listy velmi krátce apíkaté, vejcitó neb okrouhlé,

vroubkovano-pilovité a síkovite žilnaté, vtévky jelinédou zakonené,
ílvoulisté. Kmenky mnoho rozvtvené, k pude pitlaené, polízavé. Své

vétevky rok od roku i)rodlužuje jen na njaký millimctr. Nad tímto

pásmem jelrlinatým a listnatým táhne se íše alpských rží, kterou

tvoí královna alpských rostlin, kovitý penis nik (Khododendron),

svítící purpurem nesetných kvét a obletovaný valným hejnem medu
chtivých melák, dále rže horní (Rosa alpina), asi 30 centimetr

vysoký, ve stáí obyejn bcztrnný ke, a zimoléz alpský (Lonicera

alpigena).

Minuli jsme i íši penišník ; stoupáme výše a výše do velebných

oblastí alpských. S rozkoší dýcháme aromatický, irý vzduch a poldí-

žíme na velkolepé obrazy horské nad námi a kolem nás. V istém,

prhledném ovzduší jasné vynikají kostrbaté obrysy alpských velikán,

jejich rozbrázdéné stny, divoké rokle a prorvy, propasti a bystiny
i nebetyné, vným snhem a ledem pokryté vrcholky.

Ale zvláštního pvabu dodává tmto velebným výšinám i rozkošná,

nádherná kvtena. Všady, kde sníh nebo holé kamení nepokrývá pdu,
záí nám vstíc úžasn hojná kvtena, takoka bez list a stonk, jen

rozmanité živé a skvoucí barvy svých velikých kvt na odiv stavící,

jakoby všechnu svou životní sílu pouze na kvt vnovala. A tyto kvty,
na pohled pímo k zemi pisedlé, rostou obyejn tak hust a hojn
vedle sebe, že pokrývají mnohdy rozsáhlé plochy jediným liustým,

skvostn záícím kobercem.

Prohlednme si trochu jednotlivé zjevy té pvabné kvteny. Za-
nme s rodinou Gentian. Representant pedstavuje se nám v plné své

výstroji. Jest to trpaslík nepatrný s vytrvalým oddenkem, s rozetkou kopi-

natých neb eliptických pízemních list na zkrácené ose a pomrn velikou,

blankytn modrou zvonkovitou korunou, spoívající v kalíšku ušetnatém.

.Jméno jeho jest hoec nízký (Gentiana acaulis). Kvete v ervenci

a srpnu. Touž dobou kvete na vysokých Alpách rozvtvený a krásn
modrokvétý hoec snžní (Gentiana nivalis). Ale i jinými barvami

kvetoucí Gentiany vykazují alpské pastviny. Žlutokvtý a asto temi
adami hndých teek znamenaný je hoec žlutý (G. lutea), svtlo-

žlutý s ernonachovými tekami je hoec kropenatý (G. punctata),

a hoec na ch o v ý (G. purpurea) má kvt uvnit žlutavý a vn nachový.

Xa nesnadno pístupných vái)cnných stnách prostírá se hvzdo-
vit kvtina kamzíkolovc a trofej tourist protž alpská (Gnapha-

lium leontopodium) svými šedoi^lstnatými listy s jednoduchou osou a

zelenožlutavými kvty. Na jiných skalnatých místech v širokých trsech

rozkládá prvosenka nejmenší (Primula minima) rozetku svých list

klínovitých, z pedu jako uatých a pilovito-zubatých, s lodyhou nejvýše

2ó millimetr vysokou, jedno- až dvoukvtou, s korunou ržov er-
venou, zídka lilakovou nebo bílou. Tamtéž roste po chybek lední
(Androsace glacialis), mající osy velmi vétevnaté, jednokvté, kvty
ržov ervené neb bílé. Rozsedliny holých úskalí vypluje bílými kvítky

pokrytý drn Androsace helvetica.
Z pryskyník vykazují Alpy p r y s k y n í k horský (Ranunculus

raontanus), který je žlutokvtý, rovnž jako Ranunculus p y g m a e u s

,



Dípatka alpská (Soldanella alpina.)

rostlina v Laponsku a na Špicberkách domácí a v Alpách teprve roku

1847 objevená. Z blokvtých je tu pryskyník lední (R. glacialis),

mající trojetné pízemní listy a osu jedno- až trojkvtou, a Ranun-
culus pyreneus, jenž roste na vlhkých místech. Taktéž vlhká místa

miluje a tudíž okraje potok a prameny citrónovými neb šafránov

žlutými kvty obrubuje 1 o m i k a m e n v ž d y-z e 1 e n ý (Saxifraga azoides).

Jinou žlutokvtou alpskou bylinou je jestáb nik úzkolistý (Hie-

racium angustifolium) a mochna snžní (Potentilla nivea).

Blokvtý je stíbrolístek (Dryas octopetalla) na pastvinách

a modrokvtý zvonek alpský (Campanula alpina) na místech skal-

natých.

Sotva že sejde v kvtnu neb ervnu sníh se skalních úklon, již

se tam stkví ržov ervený, posléz modrý koberec lomikamenu
vstícnolistého (Saxifraga oppositifolia). Z okraje plášt snhového
vystupují dípatky alpské (Soldanella alpina), nkdy i ve snhu
malou prostoru kolem sebe tvoící, s listy okrouhle ledvinitými, s osou

jedno- až trojkvtou, s korunou do poloviny klanou a kvtem violovým

s tmavším nervem na uštech. A rovnž tam, jakmile sníh sejde, kvete

žlut, zídka erven prvosenka zahradní (Primula auricula).
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To iiókolik rziiobarvýcii len té peetné pestré spolenosti,

která zdobí oblasti alpské a mnohdy tu skutené vytvouje arovnou
zaliradu, jak ji !)ásiiík vyliujc

:

...... tésné vedle sebe leží

al]).ské rže, modí zvonekové,

pestrý piskokvét, mák horský, žlutý,

snžná sasanka blíž kamziniku,
drsná niáka, hoec rudobarvý,

i i)rotežc hvozdy stíbros^kvoucí.

Balvan skalný z pdy zvedá-li se,

juž plamének ovíjí lio kolem

;

lomikámen baretem lio zdobí

s pochybkem a se hebíkem vonným.

Zvolna po zelených šávných listech,

zrovna jakby kamenové drazí,

duhovaná sluidía i)olézala

a ten rudokruhý, alpský motýl,

jenž se zove stejn s bohem svtla,

lítal medem opojen kol kvt . . .

Zvláštnosti, jimiž kvetena alpská vyniká, mají pvod svi\j ve

zvláštních pomrech alpského podnebí.

Vyšší poloha má veliký vliv na vegetaci. Rozliné výšky tvoí

podobné rozlinosti podnebí a vegetace jako rozliné vzdálenosti od

rovníka; 60 až 100 metr nadmoské výšky rovná se v tom ohledu

stupni zempisné šíky.

Kerner zjistil, pozoruje rostliny alpské na áe snhové, pi te-

plot 0^ vzrost klíících rostlin. Doba vegetaní, kdy vzduch nad O"
jest oteplován, trvá na Alpách celkem jen asi 3 msíce. Za krátkou'

tu dobu musí zde rostliny vytvoiti své listí, kvty a plody a ve svých

2)lctivech naliromaditi zásoby výživných látek pro pupeny píštího roku.

Z té píiny vytvoují stonky a listy jen malé, aby si umenšily práci

doby vegetaní a mohly v té krátké lht za to ádn rozvinouti kvt,
nezbytný k rozmnožování a trvalému zachování druhu.

A toto zakrnní stonk a list jest píinou zdánlivé velikosti

kvt pi rostlinách alpských. O sob nejsou tyto kvty obyejn vtší
než kvty nejbližšícli jejich píbuznýcli v nížin. Ale v pomru k celé

rostlin jeví se nápadn velikými, obracejíce na sebe všechnu pozornost

na úkor trpasliímu stonku a zakrslým pízemním listm, které pod
nimi tém mizí.

Nižší teplot vzdorují rostliny velmi nestejn; nebo co zatím

mnohé mrazem hynou, vydrží drulié i sebe vtší zimu, jako mechy,
lišejníky, které vystupují i nad oblast alpských bylin. Na Yelkém
Zvonu roste mech li a c o m i t r u m 1 a n u g i n o s u m ve výši 3400 metr.
Na vrcholu Montblanku nad 4400 metry nalezeny lišejníky a asa
p r v o z r n k o snžné (Protococcus nivalis) na alpském snhu. Za
jasných letních nocí zmrzne na Alpách nezídka pryskyník lední



^ -

a li o e c snžní a proto

pec po roztáni rostou jako

by se nic bylo nestalo.

V kruté, dloube zim
alpských výšin nemobou ob-

státi rostliny jednoleté,

kterým by ostatn za krát-

kou dobu vegetaní na Al-

pách v nepíznivém let ani

semena neuzrála. Proto má
Flora alpská po výtce mno-
holeté rostliny s vytrvalým

koenem a rozlin zdevna-
tlou osou; jejich nizouké
osy se obyejn v krátké

vtévky rozvtvují, kvty
jejicli sedí tudíž hust vedle

sebe a proto tvoí rostliny

ty na zemi hustou pokrývku.

Tak vysvtluje se chladným,

drsným podnebím druhá

zvláštnost alpských kvtin,

že totiž kvty jejich obje-

vují se v tsn sražených,

etných spolenostech.

Skvlá pak barvitost alp-

ských kvt vysvtluje se

vlastnostmi horského vzdu-

chu. Vzduch tento je idší,

atmosféra Alp tedy pomrn
prsvitnjší i prteplivjší,

následkem ehož jsou alpské

kvtiny vydány intensivnj-

šímu psobení paprsk svtla

a tepla. Delší ozaování se-

verských krajin, kde rost-

liny v let jsou denn až

20 hodin osvtlovány, zvt-
šuje skvlost barev tamjších

kvtin. Alpy nemají sice

delšího osvtlování než kraje

pod nimi, ale snadnjší pro-

svitnost jejich atmosfér)-

zvyšuje psobení svtla a

vyluzuje barevnjší kvty
alpské.

Týmž vlivem lze vysvtlit

i silnjší aroma alpských

kvtin. Vtšina jich vydává
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lahodnou, silnou vni, ])n emž takó podotknouti sluší, že jsou bohatý
pryskyinými a hokými látkami a že upotcbují se mnohé z nich v lé-

kaství, jiné ])ak dávají dohrou píci.

Po vanilce voní lýkovec (Dapline striata), jenž spoe drnaté,

skalnaté pdy vysokých heben zdobí ržovými chomáky svých kvt,
a NigritcUa angustifolia na trávnatých místech s kvty erno-
nachovými, zídka svtlejšími. Lib voní též ptiprstka obecná
(Gymnadenia conopsea), rostoucí na trávnících alpských a mající blízky

pili

Hoec jarní (Gentiana vrna).

/. Prašniky. st. BU/.na. šil>y naznaují smr, jfmž se koruna rozvinuje.

dlanito-dlené a nacbový, zídka bílý hustý válcovitý klas kvtní, pro-

vázena jsouc ptiprstkou nejvonnjší (G. odoratissima") s kvty
nachovými, ržovými neb bílými. Éebíek Achillea moschata,
na vlhkých místech rostoucí, dává se co lib vonící herba Ivae mo-
schata do tak zvaného švýcarského thé, v nmž je také souástí m a-

rulka horská (Calamintha alpina) a Sani cul a europea. Ve Švý-

carsku dlají z nho pro posilnní žaludku ginipi a v Itálii oblíbený



Violka ostrožka. (Viola calcarata).

A. Kyt. B. Ostruha medoíková.

likér esprit lva. Koen e-
bíku Achillea C 1 a v e n-

n a e slouží venkovanm k uleh-

ení dýchání jii stoupání do

hor.

Xad hranicí stromorostu

nalézáme pestré, vonné, nízké

trávníky, porostlé nejlepšími

pícními bylinami. Jest tu najm
lipnicehorská (Poa alpina),

jitrocel (Plautago alpina), k o p r n í k ú z k o 1 i s t ý (Meum mutellina)

a jiné.

Baliva a vn, jakož i tvar alpských kvt mají též jistou sou-

vislost s druhem a vlastnostmi hmyzu, který je navštvuje.

Barvou kvt svých nevýznané rostliny vtrosnubné (jehndo-
kvté, trávy, kopivy a j.) opylují se pomocí vtru, kdežto u rostlin

barevnými kvty význaných dje se opylení pomocí hmyzu. Nkteré
kvty, jako pryskyuík, mochen a j. rostlin jsou tvarem svým pí-
stupny hmyzu krátkým sosákem opatenému. etnjší jsou však rostliny,

které chovají nektar svj tak, že jen uritému hmyzu dlouhým sosákem
opatenému umožnn je pístup ku medníkm. Poloha medník, jakož

i velikost a postavení kvtních ástí v dob opylování vyžadují , že

hmyzu, asto z uritého druhu, pi hledání medné šávy zapotebí jest

jisté polohy a uritých pohyb, aby mu na tle zavšeny zstaly pyl

neb brylky, které pi podobných postaveních v jiném kvtu zanechává.

Nkteré druhy hmyzu nemohou vbec obstáti v drsném podnebí

alpském; vel jest tam velmi poídku; meláci naproti tomu jsou tam
etn zastoupeni a lítají až ku áe snhové; nápadné pak jest na
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Alpách množství motýl, což pochází asi odtud, že hlavním nepátelm
housenek, zpvným ptákm, podnebí alpské nesvdí. elní prostedníci

opylování jsou zde tedy motýlové. Tito i)ak mají vedle znané vyvinu-

tého smyslu pro harvu a vni tenký a velmi dlouhý sosák ; tmto vlast-

nostem odpovídají také krásné, svtlé barvy a silná libovn alpskýcli

kvtin, jakož i jejich tvar: mají bud dlouhé kvtní trubky neb ostruhy

a ukrývají nektar svj tak, že jen tenký sosák motýl k nmu pí-

stupu nalezne.

Tak obletují motýli ervenokvété prvosenky a to po trávnících

alpských druh P r i m u 1 a f a r i n o s a
,
po skalách druh P. v i lo s a, kte-

rážto má veliké svtle nachové, zídka bílé kvty, a prvosenku ce-

lo li stou (P. integrifolia), jež má ellii)tické neb podélné listy, lodyhu

jedno- až trojkvtou, kalich rourkovito-zvonkovitý, kratší než trubku

kvtní, a pokrývá svými velkými nachovými kvty skalní úklony poblíž

hranice snhové. Dále obletují motýli také vstava hlavatý (Orchis

globosa), jenž má nachový kvt s pyskem tekovaným a roste na

drnových úklonech vysokých Alp, pak silenku nízkou (Silene acaulis),

rostoucí na skalnatých, ovlhených místech a mající syt ržové kvty.

Na trávnících alpských roste také h o e c jarní (Gentiana vrna).

Má oddenek tenký, rozvtvený, rozetku list elliptických neb ellipticko-

kopinatých a koruny blankytné. V teplejších ástích Švýcarska kvete

již v iinoru a pak vystupuje od hory k hoe až na 2500 metr, kde

teprv v pozdním lét odkvtá. Jeho kvtní zvonky jsou tak dlouhé

a zúžené a vchod do jeho koruny terovitým rozšíením blizny tak

uzaven, že možno jen motýlm majícím dlouhý sosák na spod kvetu

pro med vniknouti. To iní po výtce lyšaj povázkový, který je stelhbit

obletá a neusadiv se ssaje z nich nektar; za vteinu je s vyssátím

hotov a krouží již zase kolem jiného kvtu.
Oblétá i jiný kvt a to je violka ostrožka (Viola calcarata).

Její osa je polezavá a ostruha medníková je tak dlouhá jako je plátek

sám
;
proto je nektar její jen motýlm pístupný.

A tak mžeme zakoniti své krátká pojednání o kvten alpské

nkolika slovy obdivu, jímž napliíuje nás neskonale dmyslné a ladné

uspoádání veškeré jiírody, jevící se i v tchto zajímavýcli vzájemnýcli

vztazích mezi rostlinami a hmyzem, jež stejn nás pekvapují na Alpácli

i všude jinde.

Barvou a vní význané kvty upozorují na sebe hmyz, jenž

v nich nektar hledá a pi tom nevdomky pyl z jednoho kvtu do dru-

hého penáší. Ukájeje všehybný motor— hlad, jnináší rostlin mimodk
za kapku sladké šávy, kterou mu bezdn poskytuje, odmnu ve sp-
sob opylení, v jehož zdaru spoívá pojištní budoucího jejího pokolení.

A vše dje se bez zmatku, vše uritým krokem v zápase o exi-

stenci spje k cíli neznámému, a pece vše plno ilého shonu, plesu

a radosti ze života, že nám man na mysl pipadá píse

:

„Dnes do skoku a do písniky,

dnes pravá veselka je boží ..."



434 Dr. Fr. Bakovský:

O milostných vztazícli

Františka Ladislava elakovského.

Napsal

Dr. Frant. Bakovský.

(Pokranv.^nf.)

aké V jiných dopisech ke Karaarýtovi Celakovský

o Katince podobn se vyslovuje. Takž psal mu
19. ledna r. 1824.: „Zpropadená Katinka! To je

ti dvátko! a zvlášt když na divadle esky
zpívá ! — k objímání — k celování, k milování —
k arování! — a práv vera 18. ledna jsme ji

Emelinku zase slyšeli ... A kdyby každý den „Švýcarskou

rodinu" hráli, nevím, jest-li bych se zdržel, abych nebžel

(zvláš když Katinka esky pje!) a bych konen i kalhoty

prodati musel, jak nemám jen jedny, ano i poslední vý-

tisk svých básní a písní bych do žid zanesl — za ty

ti artikule pece bych 1 zl. shledal a bžel. Považ,

jaká to má lehkovážnost a lehkomyslnost. Ale Katinka

je má sousedka, a zrovna ze mého pokoje stýká se s její.

Kru jen nosem!" V dopise, psaném „na masopustní pon-

dlí 1824.", vyznává se Kamarýtovi, že díve nebyl se

nikdy ojDravdiv zamiloval; píše mu: „Vru, kdybych

sám nesedl až po krk v lásce, ješt bych podnes tob
vci; pravím závidl, nebo vz, a divná mi to píhoda

posavade, an jsem tenkráte ze samé pouhé závisti miloval; to ovšem

nemohlo tak vycházet jako milujícímu z lásky. Te, kdyby 4 Nýny ze

tyech konin pišly, to jest ony v bývalém stavu a já v nynjším, ne-

zabraly by mne tím nejmenším teplickém."

Nebyla však ani Katinka elakovskému pisouzena . . . Provdala

se r. 1827. za Matje Podhorského, oblíbeného pvce operního, a po-

zdjší její innost umlecká sjílývá v jeden proud s djinami zpvohry,

kterou výtená zpvaka tato, psobíc pozdji jakožto primadonna v n-
meckých i eských zpvohrách pražských, pispla velikou mrou po-

vznésti.

Ostatn upoutala brzy elakovskélio jiná díví postava, s kterou

se byl již díve, nežli sblížil se s Katinkou, seznámil.

V záí r. 1823. totiž meškal s i-adou Ledvinkou rj^tíem z Adler-

felsu, v jehožto dom byl v letech 1822—1829. vychovatelem, na jeho

statku v krajin u eky Cidliny nedaleko Bydžova, a tu svil se Kama-
rýtovi již 20. záí: „Známostí tu není mnoho. A kozla mi po známostech,

jen když já se svým dvátkem rozmilým pod jednou stechou odpoívám."

Ale s „dvátkem" tím za tohoto prvého pobytu svého u Cidliny njak
dvrnji se neseznámil, jak lze souditi ze slov, která, když ocítil se zase

v Praze, psal Kamarýtovi 11. íjna r. 1823.: „Ped tymi dny jsem

závidl minulé
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trávil celou noc na mcrendé v Bydžov v kole krásotinek a toil jsem

se a hrál jsem, a skákal a miloval jsem až do unavení ; ale nežal jsem

a nelíbal jsem." A také žádné jiné zmínky o „dvátku" tom není

v elakovského dopisech z r. 1823., i mohl se tudíž snadno 29. pro-

since téhož ješt roku zamilovati, jak jsme si vyložili, do Katinky. Že

však ono „dvátko" pece utkvlo v srdci elakovského již od prvých

s ním styk, zejm vyslovil se v dopise ke Kamarytovi ze dne 12. er-

vence . 1824., vrátiv se po druhém pobytu svém v oné krajin do

Prahy, tmito slovy: „V posledním list svém jsem vru všeho nedopo-

vdl. Xedopovdl jsem o jakémsi andílkovi, kterého bude brzo rok
v srdci nosím a pro kterého a k vli kterému jsem míli daleké cesty

konal a který mi cestu opt do Prahy nastoupivšímu veliký kámen co

horu na srdce uvalil."

Jméno této elakovského milenky od Cidliny bylo Albína neboli,

jak elakovský ji zval, „Blina" nebo „Blinka" nebo „Bla".
Zamiloval pak se do ní za dvouletého svého pobytu u Cidliny r. 1824.

tou mrou, že složil a v almanachu „Dennici", který poátkem roku 1825.

vyšel v Králové Hradci, otiskl na ni báse s názvem „Toužení po Bé-

lince", která zde budiž uvedena; zní:

Ach, kdy mn zas blahý ten as zavítá,

kdy octnu se v té krajin,

kde vnadné poup lásky mé zakvítá,

kde srdce mého trní bohyn

!

Jen tam mne cos pobádá,

jen tam mj duch si žádá,

jen k tob tam k tichounké Cidlin.

Tam žádám sob, kdy slunéko jasné

ranním paprskem zemi zveselí

;

i pocliode kdy hluného dne hasne,

a leskem ržuje hor ocelí,

s tebou, drahá Blinko,

mj kvítku, má hubinko,

se duše má toužebn pátelí.

O, by zas v stínu lípy hustolisté

mn bylo po tvém boku sedti

a v obraz milosvtlý duše isté,

v tvá modrojasná oka hledti,

v nichž srdenost se stkvje,

z nichž veselost se smje
a nžné lásky milé podletí.

Té lípy, kde ponejprv moje ústa

pvabných ústek tvých se dotknuly,

a svolením smlejší brzo zhusta

zas líbaly, zas líbat prahnuly:

v té krásné lípy stínu
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sedící mém na klínu

kde ruce mé t k srdci vinuly.

Tvé libé pohledy, tvá sladká slova,

veerní odmnné provázení,

to všecko živ vrná mysl cliová,

i místeka našeho louení,

kde ješt v dalekosti

stojícímu v žalosti

šáteek bílý dával znamení.

Ach, kdy mn zas blahý ten as zavítá,

kdy octnu se v té rajské krajin,

kde vnadné poup lásky mé zakvítá,

kde srdce mého trní bohyn

!

Jen tam mne cos pohádá,

jen tam mj duch si žádá,

jen k tob tam k tichounké Cidlin.

A jako v této básni tak elakovský toužil i v dopise, který poslal

Kamarýtovi 30. srpna r. 1825., maje optn se svým pánem odebrati

se na jeho statek u Cidliny, tmito slovy: „Vidíš, milý brachu! kdybych

již byl u tichounké Cidliny, již bych ti ledacos pkného a hojného psáti

mohl, ale tu zaínám dnes psáti, ješt ani zbla nevda, o em a jak,

co by nkolik stran naplniti mohlo, a pi tom i tebe zajímalo. Ba arci

u tichounké Cidliny — au netichounké Bliny — tu bych aspo po

jejích bezích pomnnky trhal, pro tebe vneky uvíjel, a když bych

ti celý poslati nemohl, aspo nkolik lístek z nho do listu piložil.

Tu bych ti vypravoval o západu slunce za Krkonoše a možná že i o vý-

chodu, tu bych — ano tu bych, ale co naplat všecko, když nejsem

a nebudu. Naše cesta na venkov se pekazila nemocí pánovou, takže

milé prázdniny zase v Praze prázdniti budu."

R. 1825 tedy nemoc rytíe z Adlerfelsu spsobila, že elakovský
svou „Blinku" navštíviti nemohl. A tím i pihodilo se, že city jeho k ní

ochladly, a místo její zaujala dívka jiná, která však za krátko básníka

šeredn oklamala. Psalt o tom elakovský Kamarýtovi 15. února roku

1826 : „Já jsem rád, že jsem s minulým rokem všecky ty milostné tíže

se svých ramen svrhl. Já ti tu ml dve, hezké jako lusk. Tolik

h— —k, tolik slib, tolik slzí, a všecko se v páru a dým obrátilo,

eské písloví se mi tu pevrhlo, a vru nevíra, co horšího, udláš-li

kozla zahradníkem anebo udlá-li se ti zahradník kozlem. Ta sojka

si pece pi tom pi všem dopisovala s jistým p. zahradníkem. Vypátrav

to, hned jsem všecky naše rejstra petrhal, a

nic již nechci s dívkou míti,

ani hledt ani mníti

nechci na to stvoení.

Ješt dobe, že to všecko pi chladné krvi ukoneno, avšak víš, že v tch
pádech hrub kalokrevným nejsem, ani pnokrevným ..."
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Uozbnevav se takto na všechny rlívkj- vbec, Celakovský potom

skuten skoro po tyi léta ucliránil se milostných stykv, ale za to

zase byl v dob té prostedníkem ve známé platonické lásce pítele

svého Kamarýta k jeptišce Marii Antonii.*)

Prvé zmínky o lásce té doítáme se v dopise elakovského, psaném

Kamarýtovi ku konci února r. 182G a zaínajícím se tmito slovy:

„Milý Pepíku! Rozmilý blázínku! Tvj list mn poslední trochu po-

divným se býti zdál,**) a pece posud nevím, co o tom strašném Abe-

lardu a té strašnjší lleloise mysliti mám. Mnl jsem s poátku, že to

jen pouhá híka obraznosti tvé šaškující, však ale— upevnn dosavade

nejsem, a nerozumím aspo, jakby tak z jednoho ohledu neprozeteln

jednati mohl. Skuteno-li, co psáno, jiného co pítel íci nemohu, než—
dej pozor na peroutka! Vidíš, milý brachu! jak to tžká vc, starého

Adama svléci. Zatím ale pec mne ponkud tvé dobrodružství tší, že

tmito zkouškami, jsa knzem, zstaneš peci lovkem."
Kamarýt poznal Marii Antonii osobn v Praze r. 1824 a 1825 ;t)

dlouho však trvalo, nežli jal se dopisovati si s ní, akoli již ped tím

v dopisech svých k elakovskému nejednou mile na ni vzpomínal. Te-

prve koncem roku 1829. Celakovský piml jej, aby jí poslal dopis.

Oznámiv mu totiž, že byl u ní v kláštee, psal mu v íjnu r. 1829.

toto : „Mohu t ubezpeiti, že smýšlení její o tob jak náleží dobré

jest, takže mi hned povídala, že nejlépe z toho poznati, ím kdo jest,

posoudí-li se, s kým rád zachází. Jest-li tvá líbos a mžeš-li nkdy
nco chvilek odstraniti, mohl bys ji lístkem potšiti, já bych to nastrojil,

že by i ona zas tob odepsala, a považ, v jaké pkné (a mohu ííci

vru pkné, nebo její lístky sob velice vážím) dopisy by mohl pijíti."

Seznámilt se Celakovský zatím s Marií Antonií dvrn,^ takže k ní

asto docházel i dopisoval si s ní. Kamarýt na vybídku elakovského

odpovdl 29. íjna r. 1829. takto : „Když nkdo, na kom nám záleží,

o nás dobe smýšlí, to nás více tší, než kdyby celé hluky nepatrných

slávu a dobrotu naši hlásaly. Tak mne teší, že naše Tonika o mn
chvalitebn soudí. Co ale já o ní soudím, to mj lístek jí samé pináší.

Vyzýváš mne k dopisování, ale musíš také povdti kudy kam, aby se

nikde nezavadilo a ve fortn tebas nezvrhlo. Tenkráte ovšem dobrá

píležitos, ale jak buducky? .... Když ty lépe již Dobrovlastku ff)
znáš, mám-li jí nkdy ješt psáti, neškodilo by, aby aspo mi nco
napovdl, co by zvlášt bylo teba, nebo aspo prospšnjší k ní pro-

mluviti, jestli povzbuzení nebo tšení v emsi atd. Snad poznám z jejího

lístku, odpoví-li."

*) Viz lánek „Literární idylla" od Ferd. Sclinlzp v „Lumíru", ro. 1874.,

ísle 1. a 2.

''*) ,List ten se nám nezachoval.

t) Že Kamarýt poznal osobn Marii Antonii v Praze již r. 1824. a 1825.,

o tom viz v Rybikových „Pednicli kísitelích" na str. 181. (Myln tedy vylo-

ženo v „Lumíru", ro. 1874., na str. 5. a 6., že citovaná slova z dopisu ela-
kovského, psaného ku konci^ února r. 1826., netýkají se ješt Marie Antonie.)

Viz i poznámku ye „F. L. elakovského Sebraných listech" na str. 189.

tt) Marie Antonie byla také spisovatelkou a užívala pseudonymu ,,Do-

brovlastka".
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Takto elakovský uinil se prostedníkem v lásce mezi Kamantem
a Marií Antonií, a oni vzájemné dopisy své posýlali si jeho rukama.

Ale právem lze se domnívati, že srdce Marie Antonie více lnulo k sa-

mému elakovskému než k tomu, jemuž náš básník za prostedníka

platonické lásky se propjoval.

Významné v píin té jest následující místo v dopise elakovskélio

ke Kamarýtovi ze dne 19. února r. 1830. : „Dnes odpoledne hodlám

tvj lístek Antonii dodati, tší se zajisté na nj — to vím. Ondyno
jsem jí vypravoval o svém úmyslu— Rus *)— tus ji ml vidti. „A co

tomu váš Kamarýt, co Vinaický, co Chmelenský íká?" hned se ptala.

Pravím, že se radují se mnou. O, tedy vás jist nemají rádi, že vás

tak snadno ztratiti mohou, a slzy jí do oí vstoupily, že jsem honem
nco veselého jí vypravovati musil. Tus ml její pkné oko vidti roz-

dlené v plái a úsmchu. „ímž bychom se Bohu zalíbili, kdybychom
mu i to, co nám milého jest, ochotn v ob nepinášeli." A tak sama

jednou pknou myšlenkou se vdla lépe upokojiti, než bych já byl

nevím jakými slovy dovedl. Toho však si hned vyžádala, pijde-li k této

daleké cest, by jí neíkal, až posledn ji navštívím. Pak tuto ušlechtilou

dušinku zcela tvému srdci odevzdám; ty ji nejlépe pochopíš, jakož

i ona tebe." A nezataj ovála Marie Antonie elakovskému ani toho, co

Kamarýt jí psal. Pipojilt elakovský k témuž dopisu ze dne 19. února

r. 1830. tato slova, napsaná „odpoledne" : „Práv picházím od Toniky,

odevzdav jí lístek tvj ; rozpeetila jej žádajíc, abych jí ho peetl, což

jsem s radostí uinil, hodlá ti brzo na nj odepsati. Mluvili jsme o tob—
o Ruších a o jiném, pravila dnes, dostanu-li se do Rus, že bude míti

Rusy ješt jednou tak ráda."

Jak vzrstala náklonnost Marie Antonie k elakovskému, jest

zeteln patrno již i ze samých nadpisv a podpis nkolika jejích

prvých dopis, které elakovskému, jak již výše jsme si pipomenuli,

posýlala. Nadpisy jsou po ad tyto: „Ctihodný pane!" — „Vbec
zvlášt vážený pane, mn drahý píteli!" — „elakovský, píteli mj
drahocenný!" — „Srden milovaný píteli!" — A k tomu podpisy

znly stupovit takto : „Vaši vlastenku a upímnou pítelkyni Antonii." —
„Vaše pítelkyn Antonie." — „Vaše upímná Dobrovlastka." — Po
tchto pak stupních Marie Antonie kráela rychle k vrcholu náklonnosti

své k elakovskému, jakž ukazují její dopisy další. „Svat milovaný

píteli!" — „Mj elakovský!" — „Mj drahý elakovský!" — „Mj
Františku!" — „Mj drahý Ladislave!" — a „Vás vroucn milující

Dobi-ovlastka", — „Vaše až do hrobu Dobrovlastka'', — „Tvá na

Tebe pi svaté modlitb pamtlivá Antonie", — „Vaše vn upímná
M. A.", — „Vaše nejupímnjší Toninka" — tak psala elakovskému
za kratiký as.

K nadi)ism a podpism, jejichžto milostné stupování jsme si

práv uvedli, týmže spsobem pojil se též obsah dopis Marie Antonie.

Vrcholem jest v píin té dopis, který mu poslala r. 1828, ku jme-

ninám jeho a který zní: „Svat milený píteli! Miluje-li elakovský

krásná slova? Bda mn — nebo nemám mu co k svátku dáti! —

*) elakovský tehda pomýšlel odebrati se do Ruska.
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Milujc-li upiinnO srdce? lilaze mu, zde s každým mohu o závod zápa-

siti. Den pikvapil, an eské Músy slavn ozdobené obti kladou na

skvostný oltá, jakový Celakovskému vystavly, pjíce v pilném cviení

krásných písní. Poslouchala jsem opodál jich lil)éiio lilasu, chtíc kradmo
nemu se piuiti, bych i já eskému pvci cos záhodiiého podati

mohla! Juž, juž cliápala jsem se péra; a aj, tu zvuk nikdy neslýchaný

zavznl v ucho mé. „Panna jezcrní" poala zpívati. *) — Músy se uti-

šily, v obdivu jedna k druhé šeptajíc, kradmo pravila: tuto nadchl ela-
kovský. Já pak stála zde celá zaidná nad pomyšlením, že zpupná má
žádos napela ruku k péru, chtíc zpvy psáti Celakovskému. To mne
takm popletlo, íe Músy, i oltá, i báse, i rým všecko najednou zmi-

zelo. Jaké zde porady? I prchnu ped Óelakovským, tím a-
rovným pvcem, a p j d u k F r a n t i š k o v i. T o b t e d y, m i 1 e n ý
Františku! Tob jen dnešní mé pání! Kýž Te ruka Pán,
ta dobrotivá, jak dosavade, tak mnohých ješt rok v nepetrženém
zdraví, nezkaleném blahu, útše a spokojenosti zachovává. Kýž Ti mi-

losti poskytuje zde, bys onu palmovou ratolest vnélio pokoje tam,

v neskonené radosti od Spasitele svého obdržel! To Ti srden peje
Tvá na Tebe pi svaté modlitb pamtlivá Antonie." Jala se tedy Marie

Antonie v dopise tomto Celakovskému tykati, a jest to jediný dopis,

v nmžto mu tyká; ve všech ostatních — dívjších i pozdjších —
Celakovskému jen a jen vyká. A jak znamenitý jest v dopise tom obrat

myšlenkový i slohový od básníka elakovského k miláku jejímu Fran-

tiškovi!

Celakovský naproti tomu lnul sice k Marii Antonii vroucí pá-
telskou náklonností, ale nikoli láskou. Svdí o tom již horlivost,

s jakou lásku Kamarýtovu k ní podporoval a povzbuzoval. V druhé po-

lovici r. 1830 pak Celakovský již jen zídka kdy Marii Antonii navšt-

voval, jsa tebdáž optn rann šípem Amorovým, a to dvakráte rychle

za sebou.

Nkdy v lét r. 1830. Celakovský zapedl milostný pomr s ja-

kousi Pražkou, jakž oznámil Kamarýtovi v dopise ze dne 18. srpna

r. 1830.: „Což o vcech íci mám, které mi srdce tak poplašily, že již

ani nevím, na levé-li i na pravé jest stran anebo rozbhlo-li se po

celém tle. Stokráte jsem tyto poslední asy na tebe a tvou známost

s M. ped nkolika lety myslil. Píbh se opakoval na tvém píteli v té

samé míe, v tchže okolnostech ; k jakému vše to konci pijde— sám
ani pomysliti nechci. Toto léto jsem požil nejblaženjších i nejnešast-

njších hodin v celém živobytí. Což jest rozum lidský— srdce jediným

dchnutím jej pemže — ano sfoukne. Mj miláek, prvodce stále

a stále Kollár,— jedva by kdo pomyslil, jak krásná tato „Slávy Dcera",

kdo zamilovaným okem na ni nepohledl. Což tu vše v jinaím svtle se

ukazuje, jinaí život dostává. Z této knihy mi Ona ondyno též do mého
památníku z 43. sonettu posledních 6 ádk k smutnému upamatování

napsala. **) Však dosti o tom ..."

*) Vydal Celakovský r. 1828. peklad Scottovy „Panny jezerní"*
**) Verše ty ve vydání „Slávy Dcery" z r. 1824. — pozdji byly ásten

pomnny — znly:
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Ale milostný onen záchvat Celakovského velmi brzo zmizel, ustoupiv

lásce pravé, lásce trvalé . . .

Koncem záí r. 1830, elakovský totiž odebral se na nkolika-
denní pobyt do svého rodišt Strakonic, a tu zalíbila se mu dívka, která

stala se po tyech letech jeho chotí ....
Do dívky té elakovský zamiloval se hned, jakmile jen ji poprvé

spatil. Dlelt práv elakovský u Plánka, když spatil oknem dívku,

která nesla dom mléko od mlékaky, i projevil se, akoli jí neznal,

hned ku Plánkoví: „Ta musí býti mou chotí nebo žádná jiná!" Plánek
vypravoval píhodu tu po smrti Celakovského Jakubu Malému, jenž

uclioval nám ji ve svých „Vzpomínkách starého vlastence". Dívka ona
byla Marie, dcera kupce a mšana strakonickélio Venty. elakovský
pak, pibyv zase do Prahy, psal 15. íjna r. 1830. Plánkoví toto: „S ta-

kovou horlivostí a djclitivostí, plné srdce maje toužebnosti a nadje,
vám tentokráte píši, jako se již po dávné asy nevím upamatovati a jako
bych se s vámi již léta byl nevidl, kdežto vidní naše ješt, ani na
nedle se nedá poítati . . . Možná, že eknete: Vím já, vím, co tuto

horlivos rozncuje — a i já vím, že s pravdou se nechybujete. Oh,

Strakonice! ty msto moje otcovské, jak drahé jsi se mi stalo, jaký to

nžný, krásný kvítek na tvém ln se rozvinul! .... A nyní povzte,
co dlá andl ten milovaný, jenž byl celou cestu naší rozprávkou a je-

dinou peutšenou myšlenkou? A^yídil jste všecky mé poklony uctivosti

a pozdravení nejvroucnjší? Doufám, že mé dvry se hodným uiníte.
O, tolik vzdechnutí toužebn s hory Klokotské s námi putovalo za vámi
do Strakonic ve spsobu penábožných poutník k této ušlechtilé a spa-

nilé Marii! Jakou rozkoší oplývalo srdce po celé ostatní cest pi
každém na ni vzpomenutí ! — Nemyslete, píteli milý, že svdectví vaše
o krásných vlastnostech této vaší pelíbezné krajanky pozornost mou
k ní obrátilo, ó, již od prvního hned spatení více sob srdce mé pálo,
než jsem vám chtl vyjeviti, a bylo by divnjší vcí, kdybych pi po-
hlední v její nevinnou, slinou, ano andlskou tvá beze všeho citu

a cliladným bjl mohl zstati, a každé okamžení v pítomnosti její dva
následující dny ztrávené, kdežto to pro mne blažené okamžení mne pe-
svdilo, že tato zevnitní pknos o mnoho vzácnjší krásou ducha
a jemností srdce jest podporována a povýšena. Pamatuji vás tedy na
váš pátelský slib uinný mi na rozchodu, že jménem mojím to mi-
lostné dít o dovolení požádáte, bych sám co nejdíve lístkem k ní samé
psaným mohl se obrátiti. Pivolí-li k této mé prosb, tedy nedlete ihned
a co možná jejími slovy mn o tom zprávu dáti. Zatím sám rozmilé
Márince ode mne vše, co nejkrásnjšího víte, oznamte, mé nejšetrnjší
poklony jí objevte a v sladké její upamatování mne uvádjte . . . Mn
pak brzce o dležitosti srdce mého co nejdíve obšírné zprávy dávati

"edlete."
'

(Dokonen.)

.iK vám se na oblaku tomto vznáším.
osud jsem a sám vás lituji:

pokoj slibm, než boj svazkm vašim!
Nelze jina, t tam, t tam zplaším,
až vás, kdy a kde, to zmluji.
jednou a snad slouím k spolkm blažším."
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Cvrek.
Charakterni obrázek z cukrovaru.

Napsal M. A. Šimáek.

lioch, kteí pracovali v cukrovaru K.-skóra v kampani
i po ní, pamatuji se nejvíce na sirotka eka Veselého.

Byl velikosti a síly dvanáctiletých chlapc, a mu bylo

již sedmnácte rok ; k tžké práci naprosto nebyl sp-
sobilý, za to snášel lehce i nejvtší horko i úplné od-

louení a stával proto v kampani ve filtraní vži
u pánví, v nichž šáva k varu se zahívala, aby pak
pes tiltry se spouštla. Stával sám v té prkenné pro-

stoe u tch ohromných huících železných reservoir

na špinavých schdkách. Nkdy na chvíli na n usedl, položil

hlavu do dlaní, a zdálo se, že spí. Ale pi nejmenším šramotu

pozvedl hlavu, rozevel oi a naslouchal, kde a co se hnulo.

í'i}\'!li ^ic neušlo jeho pozornosti v továrn. A byl odlouen od

ÍMl ostatního ruchu kampanního, vdl dobe, co se ve varní síni

ano i v epníku dje. Pod reserváky, u nichž stál, byla filtrace.

?[V Po mdných, lesknoucích se žlábcích volné tekla vroucí štáva,

z níž vystupovaly páry, tlumíce tak lesk garnitury ventil, jež

nad žlábky se nalézaly. Kolem žlábk chodil filtrant Bacík, s kterýmž

Veselý udržoval spojení pomocí otvor v podlaze.

Lehl si na zem a houkl dol: „Baciku!"

„Co chceš?" znla odpov.
„Podívejte se, neusnul-li kluk u monžík, mám prázdné reserváky!"

aneb : „To se ta šáva dnes pní, co to zas dlají u té saturace? Jdte
se tam podívat!" aneb: „Poád mám málo šávy, to jist strouhají Novo-

hradskou epu."
Nkdy sebhl sám dol a jako stela proletl továrnou, a netrvalo

ani tyi minuty a již byl zase nahoe. Vdl pak vše. „Baciku!"

zavolal.

„Co pak?"
„Tona Klímová dostala od pana adjunkta 50 kr. trestu; mla

dnes už dvakrát v ezace kámen ; a v epníku si odel Nešvera ruku,

dali mu na to arniku ; u výtahu jim spadl už po tetí emen, a spadne

jim zas, protože je moc dlouhý ; v koteln povídal adil, že zámeník
Jaroš prý po kampani pjde do strojírny ; má dobe ; co taky u nás ?

Jinde je lip."

„Co ty, vyžle, mžeš vdt, vždy jsi nic nezkusil ješt."

„Ale myslím si, že je všude jinde lip než v cukrovaru. Jen

kdybych uml emeslo; šel bych taky."

„A co ti schází ? Pi emesle bys nesedl celý den I To by ti

brnly ty tvé hlky; ale co s tebou, za týden by t mli po krk."

„Ale zas bych nebyl v takovém horku, zas by každý se mnou
nestrkal, proto že bych byl už dávno vyuený. Ale tady, po kampani —
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,
pjdeš do kotle klepat!' eknou — aneb ,vyistíš reserváky,' jako bych

nedoved nic lepšího, jako bych byl hloupý jako ti ostatní kluci, kteí

jdou do fabriky první rok; ale já zde dlám již tvrtou kampa."
Hlas ekv jevil tajený hnv a plá. „Každý jenom se mi smje,

a volá na m : cvrku ! a kam nikdo nechce, tam pošlou m. Já mám
být poád ušpinný a rozedraný. Honzík Bárt pišel se mnou do

fabriky a již ho dali k mašince do špodárny; má již šedesát krej-

car denn, a neumí nic. Já znám ve fabrice všechno, každý ventil,

a dají mne jen k pánvím a ku klepání kotl."

„Pro jsi nevjTOst, cvrku!" smál se dole Bacík tm žalobám.

„Protože m nepustili na déš, jako vás," odsekl nahoe zlostn

Vincek a umlkl.

Tak plynula šichta za šichtou. Nkdy Vincek odskoil od pánví

k oknu, setel prach s jeho tabulí a díval se ven. Byl-li den, pehledl

dvr a vdl mžikem o každé fe, která tu stála, vdl, kolikrát každá

holka z epníka vklouzla do varní sín, aby si ohála skehlé prsty,

a kolikrát dozorce ze špodárny, Fiala, šel do kantýny pro
,
perlovou'

za tyrák. Byla-li noc a na dvoe leda kroky ponocného se ozvaly,

pohledl nahoru ku hvzdám, ale hned zase sklopil zraky. To ho neba-

vilo, to pro nebylo. Zde nahoe u tch reservák, v té pusté míst-

nosti, pi nepetržité práci dvauáctihodinué otupl pro vnadu a krásu

hvzd. A aby pozvedl k nebi ze zbožnosti zraky, nebylo vbec možno,

protože do kostela celý as nepišel a na to, emu jej ve škole uili,

zapomínal, nemaje asu, aby o tom rozjímal. Proto upíral radji oi
do temna a pemítal; pemítal, je-li všude tak ve svt jako zde ve

fabrice u tch reservák, nebylo-li by lépe, kdyby utekl, a je to již

kamkoliv. Ale kde jej pijmou? Co umí? K nádeniení je slab, k že-

brání mlád. Jiným je pece lépe než jemu. Tm se aspo nesmjí,

a Honzík Bárt, který není o nic starší, ale o mnoho vtší, chodí již

k muzice, ba doprovází již holky dom z fabriky, a ty se za již ne-

stydí. Ale on, otrhanec, cvrek, jenž devt msíc v roce chodí bos

!

Jeho si nikdo nevšimne, a pec by byl tak rád. Bože, tak rád, kdyby
Anika Pourová, s kterou chodil také do školy a která te mete

u diffuse, na se usmála, kdyby mu dovolila, aby s ní šel z fabriky

dom, vždy mají stejnou cestu. Ale ona jen se ušklíbne, chce-li ji za

ruku chytnout, uškubne a zlostn ekne: „Jdi si sám, cvrku!"
Pro jen je tak nešasten! Kdyby aspo nco ml, co by jej

tšilo ! Dokud neznal každý šroub, každou rouru v továrn, dokud ne-

vdl, na onen ventil nebo tento klí, tšilo jej to zde, uil se, vy-

ptával, zkoušel, ale te . . . ! Chtl by se dále uiti, ale nemá emu.
Hoch stroj níkv, s kterým chodil do školy, uí se prý dál v Praze

;

kdyby mu tak ukázal, když pijede o svátcích, emu se tam uí ; ale

ten s ním ani nemluví, a osloví-li jej Vincek, ekne jen uštpan :

„Tomu ty nerozumíš, cvrku!"
Chlapec vaiv, mladší než Vincek, je na uení u krejího

a krom toho uí se na housle; Vincek odvážil se jednou íci mu,

aby mu je pjil. „Blázníš, cvrku?" dostal za odpov.
A tak jen poád slj^ší cvrku ! cvrku ! cvrku ! a pec Vincek

cítí, že a je malý, není o nic hloupjší než ti, kteí mu nadávají.
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Pojímá jej lítost a Vincek dá se do pláe. Náhle ustane, zatne pst,

seve rty a skrze slzy prolétne blesk závisti i nenávisti. Pak jde Vincek

tiše od okna, postaví se zas k reservoirm a zahledí se na vroucí

štávu Nakloní se nad ní. Pára z ní stoupající heje jej do tváe,

iak by nkdo na ni dýchal, a usazuje na ele drobné krpje. Parou

tou vidí Vincek, déle-li do šávy hledí, neurité obrysy svého obrazu:

drobnou, bledou, vpadlou tvá a velké blýskavé oi.

„Tak tam padnout, do toho reserváku, a bylo by po všem,"

"^^^'
Tvbec umít, umít jakkoliv, bylo by pro mne lip," dodává

v duchu.

A ta myšlenka mu nepipadla poprvé.

Filtrant Bacik jednou v pondlí na noní šichtu nepisel. One-

mocnl prý.

K Vinckovi nahoru pišel adjunkt a ptal se:

„Cvrku, dovedeš to u liltrace?"

Vincek si vjel obma rukama do oí, pak mrskl sebou a stanul

jako prut na schdkách. „U filtrace?" zašeptal jedya slyšitelné.

„Ano, u filtrace," slyšel na vlastní uši odpov.

„Dovedu, prosím."

„Tak poj!"
, X -1 A^

Vincek se plížil se schod za adjunktem a pak postavil se vedle

nho ped filtraci.

„Kde pak tee výslad?" ptal se adjunkt.
. , ^ •

„Tady a tady," pravil Vincek, ukazuje na dva leskle, od sebe asi

na sáh vzdálené kohouty.

„Dobe! A je již dost vyslazeno?"
^

Vincek ponoil ukazováek do vroucí tekutiny a vstril pak prst

do úst.

„Teprv asi za tvrt hodiny bude dost."

„A co pak udláš?"
^

„Pustím výslaz do vápenky, a eknu, aby oteveli hltr.

„Který potom se bude vyslazovat?"

„tvrtý tžký."

„A kterak to?"

Hoch horliv a s jistotou vykládal:
^

Zavru ventil šávový, otevru vodní a až šávu petlaím, zavru

pestupník, otevru šávový ventil na tetí filtr, spojím jej s druhým

a co potee z kohoutu, pustím zatím do žlábku pro lehkou savu.

„Dobe, ukaž mi ted ty ventily."

Vincek stoupl na prsty, natáhl se, ale nedosáhl.

Vidíš, cvrku, že na filtranta nestaíš."

Vinckovi sklesly ruce. Stál tu zahanben a díval se lítostivé na

ventily, jež byly pro píliš vysoko. Bylo mu do pláe.

Adjunkt smál se jeho rozpakm.

„Plivni si pod nohy," žertoval.

V tom zasvítily Vinckovi oi, a on sebhl jako lasika se schod

a za krátko vracel se nesa stoliku; postavil ji ped filtry a vitezo-

29*
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slavn ukazoval ventily, prsty se jich dotýkaje. Oi mu hrdostí a ra-

dostí záily.

Adjunkt svolil, aby Vincek u filtrace zstal, dokud Bacík se ne-

vrátí, a Bh ví, že Vincek, a nebyl srdce tvrdého, pomyslil si, že by

nebylo pro neštstím, kdyby se Bacík nevystonal. Pobíhal celou noc

kolem filtr, docházel do špodárny a nic nedbaje, že se mu smjou,
naizoval, aby si pospíšili s vyprazdováním a plnním filtr. Pak zas

doskoil k reservoirm, a napomínal svého zástupce na této štaci, aby

opatrn zahíval a aby neusnul. Pi tom ídil vše tak, že bylo v reser-

voirech nahoe i dole stále dosti šávy, že V3'slady, když pinesl do

laboratoe prbu, byly vždy uspokojivé, krátce poínal si jako vzorný

filtrant, jemuž však je teba — stoliky. Chlapci z továrny chodili se

na dívat, jak penáší tu devnou stoliku, a smáli se mu rozpustile,

ba i Anika Pourová zaskoila sem a roztáhla svou roztomilou hubiku
k úsmšku. To Vincka opravdu bolelo. Smíchu hoch nic nedbal, ba
vdl, že zakrývají jím závist, ale co mu Anika mohla závidti? Té
byla jeho malá postavika opravdu k smíchu a to jej hntlo velmi.

Když pišla, také nestoupl na stoliku, nýbrž vzav skleniku,

nabral šávy a zkoumav proti svtlu ji prohlížel, chtje ovšem dodati

si tím v jejích oích nátru uenosti a netuše ani, jak pitvorn práv
v tom okamžiku vypadá.

Ráno s pocitem hrdosti a sebevdomím v prsou ubíral se dom
a v duchu modlil se, aby jeho štstí nevzalo snad brzy za své. Zdála

se, že nebe jeho pání vyhovuje. Bacík ani následujícího veera ne-

pišel a tak Vincek zaujal opt jeho místo, tvrtého dne pišel do

fabriky soused Bacíkv se zprávou, že filtrant letos již sotva do továrny

pijde, ježto doktor mu tak dtkliv radí. Ovšem, že rozneslo se to

hned po celé továrn, a tudíž také k Vinckovi, kterýž v duchu zaplesal

a byl by se dal do zpvu a do skákání, kdyby byl v as si nepipo-
menul, že by to škodilo jeho filtrantské dstojnosti.

Konen splnilo se jeho nejtajnjší pání. Postoupil, je ním
více než Honzík Bárt, je filtrantem s osmdesáti krejcary denního platu,

nesmjí mu více spílati cvrk, vždy vydlá více než oni. Co pak po-

tebuje? Uloží každý týden nco, koupí si nové šaty a nebude více

choditi stále bos ; holkám nebude již hanbou jíti v jeho prvodu, vždy
nemá hned tak který dlník takový plat jako filtrant.

Te bude konen odmnn za všechno strádání dosavadní; ne-

nadálé to štstí odiní kivdy, jež spáchal na nm osud, nedav mu
poznati ani rodi, ani lásky bratrské neb sesterské, ani sílící moci
volné pírody; ale jen rány pstouna, nelásku jeho dtí, temno, špínu,

vedro a zápach místností, v nichž se zdržoval a v nichž srdce i duch
jeho plísní nasákly ; že odiní kivdy pírody, jež mu nedopála vzrstu
a postavila jej ve svt na posmch a pohrdání. To štstí nenadálé mu
vtiská do ruky zbra, kterou vše pemže: možnost využitkovati své

dovednosti na prospch vlastní.

Te je tolik jako diffundant, jako saturant, ba víc; od filtranta

k vaiovi již je pouze krok. A vaiti se Vincek nauí brzy; zaskoí
si v noních šichtách asem k vakuu a bude pohlížeti sklenným
okénkem na var šávy v železném kolosu; vypadá to, jako kdyby tekuté
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/lato velo ; šáva sebou zmítá, tu vypne se, tu klesá, vrhajíc na sklo

zlaté krpje, jež stékají po hladké jeho ploše jako velké slzy. Vincek

si ani nevšimne toho tepla, jež u vakua oraamuje hlavu a ulehá žhav
na prsa; tomu již uvykl a pi^ivykne ješt více, až asi týden státi bude

ped tím ohromným kotlem na zelené natených litinových nohách, na

nmž každý ventil se leskne jako zlato, v nmž to huí jako když

z dálky hímá a pod nímž se podlaha tese, jako kdyby husai klusem

po ní pijíždli. A ped tím železným kolosem státi bude Vincek jako

jeho vládce, jeho velitel a bude k nmu pohlížeti jako k hrace ve

svých rukách. A což až spustí var! Jak vyvalí se medová ta massa,

tekouc volným tokem do chladicí pánve jako zlatý, žhavý proud! Jak

pozvednou se Vinckovi prsa, až nalévai pohlednou k nmu s obdivem.

A co ekne teprve Ana?! Ostýchav se pikrade, škubajíc zástrku

a neodváží se ani pohlednouti k panu vaiovi. Ale on ji vezme za

ruku a ekne : ,Pohle, jak jsem to uvail. Tu máš, ochutnej', a podá

ji na sklíku prbu. Ona natáhne svj prst, nabere na a vloží pomalu

do tch usmvavých úst. ,Je to dobré, pane vaii,' ekne pak a za-

mlaskne. ,Neíkej mi pane vaii, Aniko,* domluví jí pak on, ,ríkej

jako dív Vincku anebo chceš-li Vincíku, Vincínku . .
.'

„Cvrku," zahouklo v tom vedle Vincka jako na posmch, až mu
to projelo celým tlem. „Cvrku," znlo po druhé ješté silnji. „Vzpa-

matuj se pece a nezevluj tady!" huelo to pímo ped ním a ní
ruka mu sáhla na rameno. Zachvl se, když pozvedl oi. Adjunkt stál

ped ním s dlníkem Mrákotou. Hrozné tušení projelo ubohému chlapci

hlavou a vyplašilo z ní rázem zlatistý sen. Ješt okamžik a tušení stalo

se skutkem a dopadlo na hocha ranou hromovou.

„Pjdeš zas k pánvím," znlo zlovstn z úst úedníkových,

„au filtrace zstane Mrákota."

Hoch pozvedl zdšen oi, pak poal se znovu chvti, nohy v ko-

lenách se ohnuly, ruce mimovoln se sepjaly a pozvedly k úedníku.

Rty zstaly nmý. Pak pojednou se otevely, vydaly výkik a postavika

Vinckova klesla na zem.

Dlník, který vešel s adjunktem, velký, hranatý muž, piskoil,

pozvedl hocha, zatásl jím ve vzduchu a postavil ho. Tlo Vinckovo se

sice zase naklonilo v ped, ale pak škublo sebou na zad a zstalo stát.

Z prsou vydral se hlasitý vzdech. Pak se oi rozevely, pohledly upen
na adjunkta a zase se pivíraly. Z pod víek vyplynula slza, hned za

ní druhá, tetí, rty se stáhly a stkaní dralo se z úst.

Dlan pitiskly se k tváím, a ta malá postavika v bolestném

plái sebou zmítala.

„Pro pláeš? Pece jsi nemyslil, že tu zstaneš? Ani na ventil

nedosáhneš a íiltráci se ti smjou. Což myslíš, že takového cvrka po-

slechnou ? Jen jdi nahoru zase ke svým pánvím. Až vyrosteš, možná že

pijdeš k filtraci, ale dokud jsi takový zakrslík, bu rád, že vbec ve

fabrice jsi. Jdi, jdi, a již t tady nevidím."

Chlapec však stál a tetelil se v plái dále.

„Tak táhni, když pán porouí," ozval se te hraná a stril do

hocha, až tento zavrávoral.
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„Necht ho, Mrákoto, vždy on pjde," obracel se adjunkt k dl-
níku a pak mirn3'm hlasem pravil chlácholiv chlapci: „Jdi, Viucku,

jdi, a nepla již. Za ty tyi noci u filtrace ti pipíšu den. Jsi spo-

kojen?"
Vincek k3'vl jen hlavou a plížil se jako bez duše ke schodm.

Mrákota za ním hodil epici a kazajku.

„Vem si své hadry, cvrku, a mi nepekážejí !"

Hoch sebral své vci do nárue a šel pomalu po schodech na-

horu. U pánví usedl na schdky, utel si slzy a položil hlavu do dlaní.

Zase je tedy cvrkem, zase je takovým bídným, nepatrným klukem.

Te je v nm zašlapáno vše, i ta trocha energie, jež v slabém tom tele

sídlila, i ta trocha nadje, jež žití v nm udržovala. Až prý vyroste,

možná že pijde k filtraci. Ale což on poroste? Sám to cítí, že zstane
takovým malým a slabým. Vždy každé rozvinutí zatlaují hned v zá-

rodku ty hrozné myšlenky, jak je nešastným, jak je malomocným.
Nikdy nevyroste, nikdy nepijde k filtraci, ume tady u tch pánví,

u kterých už živoí tvrtou zimu, anebo nkdy v lét, klepaje v erném,
úzkém, chladném kotli, vypustí duši ve svých hadrech.

Jen kdyby to radji bylo dív, než pozdji. Kdyby to bylo ješt
tuto noc, hned, te... Ano, te! — —

Vincek se pozvedl a naklonil se nad lesklou hladinou šávy v pánvi.

Na tvái ucítil teplo páry a jeho rty vdechovaly její velost. Pak se

hoch ohlédl zvolna a pozorn.

Oko jeho utkvtlo na reservoirech vodních, po kterýchž stékaly

praménky zhoustlé páry a spadaly v kapkách na podlahu. Nad i pod

reservoiry bylo temno, jen u pánví svítila mdle petrolejová lampa skrze

zaprášené sklo. Po celé nevlídné prostoe neozývalo se nic krom hu-

kotu vody tekoucí do rescrvoiru; a krom oblák páry vystupujících

z pánví nic se nepohybovalo.

Ve smutném tom okolí klíila myšlenka na smrt v hlav hochov,
a v srdci jeho podobalo se vše té prostoe smutné, ve které to mladé

žití chtlo dodýchati : nevnikal do nho také žádný slunený paprsek,

bylo v nm temno, špinavo jako zde. Svým posmchem naseli v n lidé

záš k sob a necenní, nenávidní osoby vlastní ; vzdlanost to srdce

neosvítila, láska k rodim ni báze ped Bohem jím nezachvla, a tak

v té tm, v tom chladu a v té plísni toho srdce líhla se píšera dsná
— úmysl sebevraždy. — Vinckovi napadlo, že když chce umíti, mže
umíti. Vždy je zde sám a nikdo ho neuvidí. Jen jak? Ve vroucí šáv
byla by smrt hrozná; kdyby skoil do reservoiru, šplíchla by voda.

Mrákota u filtrace by to uslyšel a vytáhli by jej. — Což kdyby se

obsil? Ale ím?
Éemenem.
Odepjal jej a šel k oknu, protáhl konec emenu paskou a uvázal

jej pak na kliku okenního rámu. Pak na celém tle se tesa, jako by
zloin byl spáchal, po prstech ubíhal nazpt ke schdkm, usedla ohlednuv

se pozorn, zadíval se k oknu. emen chvilku se ješt klátil a pak

visel klidn, že ho oko tém nerozeznávalo od erného rámu. Vincek

cítil jakési uspokojení z inu. V jeho bolesti ulevovalo mu vdomí, že

záleží jen na nm, uvolí-li se snášeti déle to stálé snižování, posmch
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a odstrkováni
;
pak myslil, jak se podivi, až se dovédi, co cvrek vy-

konal, co schopen byl vykonati. To nedlají chlapekové, za jakého jej

mají, to iní pouze dospli, a on jim aspo smrtí dokáže, že dospl.

A v let již nepjde do kotle; bude sice ležet také ve tm, ve chladu

a v uzouké prostoe, ale nebude o tom vdti. Vincek se položil na

podlahu tribunky, natáhl se, ruce skížil na prsa, zavel oi a zatajil

dech. — Tak bude ležeti v rakvi. A nad ním bude bueti svt jako ta

voda v reservoirech nyní, jen že mu bude chladno a nyní cítí sálavé

teplo na stran obrácené k pánvím. Bude mu dobe, tak dobe . . .

Dv ruce chytly Vincka za nohy, táhly je pes schdky dol, pak

jej pozvedly a Vincek ucítil na tváích a na hlav prudké rány, až mu
v uších huelo.

„Tak ty tady spis, cvrku! Dostih jsem t; pokej!" a zase ty

rány padaly a k uším zalehalo spílání hrozné. Vinckovy oi spatily

v údsu ped sebou rozkaceného nového filtranta Mrákotu, a jeho tlo
cítilo jeho pst. Pak ucítil se Vincek hozena na zad a slyšel hrozbu

odcházejícího dlníka: „Najdu-li t, cvrku, ješt jednou, neodlezeš

zdráv. Nedbáš ani o pánve a cbceš k filtraci. Já ti ten zálusk vytesu
z hlavy, zmetku!"

Vincek díval se za odcházejícím, pak lehl na zem a hledl jedním

otvorem v podlaze, pechází-li Mrákota zase kolem žlábk. Pojednou

se zvedl, šel po špikách k oknu, rozevel kliku, vstril do ní hlavu

a škubnul sebou. Klika se zatáhla, hlava o rám uhodila, nohy sjely

a tlo bylo by upadlo, kdyby byla krk tsn nesvírala kožená spona. Oi
zstaly oteveny a proti sklu obráceny. Hledly vzhru ku hvzdám
a dnes poprvé hledly k nim neodvratn, jako na výitku, že zstalo

to nešastné stvoení za živa neschopno zachytiti jejich klidné, i nej-

vtší žal mírnící svtlo v noc své mladé duše . . .

n.

Na schodech ozvaly se po chvíli kroky. Blížily se zvolna a opa-

trn. Pak zjevila se hlava muže, pátrav se rozhlížejícího. Byl to ]\Irá-

kota, kter}' chtl optn Vincka pekvapiti, voliv zúmysln tak krátké

mezidobí, aby jej stihl nepipraveného. U pánví ho nezoil a proto

.stáhl rty ke škodolibému úsmvu. Pohledl k reservoirm, však rovnž
bez výsledku, i vstoupl hmotným krokem na horu, aby zlekaný hoch

šramotem se vyzradil. Nic se nehnulo. Patrn ten zmetek tvrd spí.

„Cvrku!" zavolal te muž hlasit. Nikdo se neozval. „Však t
najdu, a pak bda," zaval te Mrákota, a šel rovnou k reservoirm,

maje za to, že hoch ze strachu se tam skryl. Pátrav i tam marn,
zaklel a otoil se k oknu. Již jej v temnu zoil a v mžiku piskoil
k nmu a jeho ps dopadla na tlo hochovo. emen se zahýbal, tlo
se zaklátilo, ale výkik Mrákotv pehlušil povstalý šramot. Vlasy se mu
/ježily, oi vystouply z dlk a rty zstaly po výkiku oteveny. V oka-

mžiku však ustoupilo zdšení rozvaze, a chvjící se ruce Mrákotovy
odvázaly emen od kliky, pak sehnuly se jeho nohy a ruce vložily

hochovu ješt teplou hlavu s vybouleným zrakem na klín a uvolnily

emen, jenž zaezával se do krku. Když spatil Mrákota ervený a za-
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modraly pruh, zachvl se znovu, nicmén jal se ihned hocha kísiti;

tel mu skrán vodou, dýchal mu do pootevených úst, ale bez výsledku.

Strach jej pojal i nedbaje více toho, aby skutek chlapcv, jejž pokládal

spi'ávn za následek svého jednání, zstal ostatním zatajen, nesl bez-

vládné, ale teplé ješt tlo do laboratoe. Dlníci se sbíhali, obsypávali

Mrákotu otázkami, ale ten bez odpovdi je míjel, až pak v laboratoi

doznal adjunktovi, co se pihodilo. Pokusy o vzkíšení opakovaly se

te znovu a tentokrát s výsledkem.

Vinckova vpadlá hru poala se zvedat a za tvrt hodiny chlapec

nabyl vdomí.
„Pro jsi to udlal?" ptali se ho.

Neodpovídal. Oi jeho hnviv pohlížely kolem ; za chvíli se za-

vely, a hlava klesla tžce do dlaní. Hned po té vydral se ze rt
dlouhý vzdech, podobný zasténání, hlava se zvedla a te teprv objevily

se na bledých tváích známky ran.

Mrákota byl propuštn okamžit, nebo Vincek náhle vypustil,

zlostn na dlníka pohlížeje, pes rty celý proud obvin, pibájiv ješt

rzné vci, kterými provinní Mrákotovo zvtšoval, a chtl-li se Mrá-
kota bránit, spílal mu Vincek, cít se v bezpeí, a volal neustále: „Lžete,

lžete, lžete! Bil jste m holí, nž jste na m vytáhl, škrtil mne! Udám
to sám u úadu!"

„To je dík za to, že jsem t zachránil, cvrku?" zlostn vy-

razil dlník.

„Práv proto," sípl Vincek, „práv proto vše udám, a z fabriky

musíte, zaven budete, to jsem rád, to jsem rád."

Ale i na Vincka došlo
;

poslán v prvodu ponocného dom se

vzkazem, že ve fabrice nechtjí býti zodpovdní za neštstí jakékoliv;

poslán hned ješt v noci a ponocnému naízeno, aby dal na bedlivý

pozor. Na cest ke dveím továrny zastavovali Vincka dlníci dorostlí

i dti vyptávajíce se ho, pokikujíce na, sahajíce mu na krk, ale

Vincek vyplazoval na n jazyk, spílal jim, vbec choval se tak, že by

byl neušel pomst, kdyby ponocný s ním jdoucí dlníky byl nenaporaínal.

„Však t, cvrku, pece oprátka nemine," zvolal posmšn jeden

z nich.

„Mli t nechati viset," kiel druhý, jemuž Vincek hned za to

vší silou šlápl na nohu.

„Obšený, obšený!" volal za ním jeden výrostek.

Konen vyšli z továrny. Ponocný vedl hocha za ruku a tak spolu

rychle kráeli silnicí.

Mrzlo, msíc i hvzdy plály. Bylo jasno,

„Makáte mi ruku, neutíkejte tak," volal Vincek z poátku pes
tu chvíli. Pak umlkl pojednou.

Šli kolem mladého dubového lesa ; náhle se Vincek sehnul, kousl

ponocného do ruky, až tento vykikl a pustil hocha, který zmizel mezi

stromy. Ponocný za ním, ale raarno všechno hledání. Vincka jak by

do vody hodil. Ponocný po bezvýsledném namáhání spchal k Vinckovu

pstounu. Za malou chvíli zanikly kroky odcházejícího.

Suché listí na opané stran zašustlo, mladé vtve u paty mohut-

njšího dubu zapraskaly, a z houští vynoila se postavika Vinckova.
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Pitulila se tsnc ku kmenu dubu, až poranné tváe pocítily drsnost

kry. Hoch hledl chvíli smrem, kterým mu ponocny zmizel. V lese

bylo ticho. V msíném svit oste rýsovaly se holé vtve strom, na

nichž jen spoe tepetaly se hndé listy, toužící upadnouti k druhm
odpoívajícím klidn na zemi, pokrytým jíním, tak že se leskly jako

stíbrné plí.šky rozseté po zemi. Neslyše nieho Vincek odepjal emen.
Pak drže odepjatý v ruce obrátil se bázliv. Konec emenu dotýkal se

pi tom listí na zemi, jež zašelestilo ; Vincek se zachvl, otoil se zpt
a pitiskl se tsn ku kmeni. Zase zaslechl týž podezelý zvuk. Hledí

s tlukoucím srdcem do prázdna ped se.

Práv naproti trí as šest stop od zem vtev. Je jako stíbrná.

Upoutala Vinckovu pozornost tou mrou, že odhodlal se popojíti k ní.

Listí šustí pod jeho nohama tak smutn v to noní ticho, až se

dech tají. Y bázni Vincek stanul.

Ticho.

Jen to listí lesklé se zase narovnává a pohybuje se, jak by pod

ním nco dýchalo. Vincek upen na to patil. Pak jako by se vzmužil,

pejel skehlou rukou tvá, uinil krok a stanul pod vtví. Byla píhodná.

Hoch si oddechl, pak pohledl k zemi a zarazil se opt. Nco erného

se na rozlitém stíbe pohybuje. Sem, tam, sem tam, jako mra tma-

vými kídly. Je to stín tepetajícího se listu— Vincek o krok ustoupil,

obrátil se a slab vzkiknul.

Tam v dáli se nco vysokého blá, ba vychází z toho svtlo.

To je bíza v doubravu zabloudilá. Vincka pojímá strach a on prchá,

prchá dál do lesa, klopýtá, vstává zase, naráží elem o kmeny, o vtve,

ale stále kvapí; slyší, že ho nco pronásleduje. Slyší praskot, ale ne-

odvažuje se pohlednouti nazad. V tom dsn vykikl. Stojí proti nmu
muž, silný s bílou tváí, erným rouchem.

Vincek se potácí, klesá tváí na zem a eká v úzkosti, až jej

muž chytí a pone do tlouci jako Mrákota,

eká chvíli, nic se nehýbá. Listí chladí hochovu tvá a elo a zdá

se mírniti jeho strach. Po chvíli se hlava pozvedá zvolna, zvoliíounce.

Oi jsou široce rozeveny ; a se stane, co chce, pohledne na toho muže.

Pohlíží. Vidí pahýl kosmo seseknutý. Oválový ez má velkost i obrysy

hlavy. Vincek se vzpimuje a jde k nmu. Ohmatává jej, nejdíve zlehka,

pak smle. Pak joj obchází a poklepává na rukou. Na opané stran

ezu objevil se pahýl vtve. Uchopil jej rukou a zkoušel, neulomí-li se.

Pahýl se nehnul. Vincek na pohlížel, pak vzal emen, protáhnul paskou
konec a upevoval jej na pahýl. Již je upevnn. Ve výši cos zapraskalo.

Vincek zdšen pohlédl vzhru; do oí mu pln záil msíc. Vinckovi

se zdálo, že se na dívá, vidl jeho oi, jeho ústa jasn, zcela jasn.

Te se smje. — Smje se jemu, jeho malé postavice a jist íká
„cvrku, cvrku", jen že to není až sem slyšet.

Vincek sklopil zraky a pistoupil tsnji k pahýlu. Rozevel kliku

a díval se na ni. Pak podíval se na zem; vidl stín kliky i svých

natažených rukou. Nedalo mu to, pohlédl vzhru.

Zas vidí ten msíc, tu usmívavou bledou tvá a zas je mu, jakoby

k nmu s výšin znlo: „Cvrku, cvrku, cvrku!"
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Tady se nemže obsit, tady se na ten msíc dívá, a díval by

se mu, až bude viseti, pímo do oí. Ne, tady ne. Vincek odvazuje

emen a prchá ped msícem.
Marno, vidí jej všade, ten svit jej pronásleduje a hoch se ho

poíná hrozné báti.

Ta báze dráždí ješt více jeho pobouenou fantasii. Nezvyklý

pírod vbec, tím více jejímu tajeplnému nonímu osvtlení, pociuje

každým nei'vem její ohromný dojem. Vinckovi jest, jak by ležel ve své

malikosti na zemi a tsn nad ním upen do oí se mu díval nestvrný

obr, jehož dech by mu rozpaloval tvá, jehož každý pohyb by mu
hrozil rozdrcením.

Byl malomocný vi tomu obru ; a snažil se ze všech sil jeho

dsivé blízkosti se sprostiti, nemohl mu ani uniknouti. Bhal bez roz-

vahy lesem v horeném chvatu pohánn strachem každou vteinou

vzrstajícím. Listí za ním šustilo, vtve ped ním praskaly. Celý les

zdál se mu oživen tisíci bytostmi. Holé koruny nabývaly dsivých tvar
obrovských hlav se šklebivými oblieji. Kmeny jakousi tajnou, nevy-

pátratelnou silou pohybovaly se z místa na místo, bžely mu vstíc, a
obrátil se v kteroukoliv stranu. I stíbené listí na zemi se vlnilo, jako

nehybný svdek toho tajemného, dsivého víru . . .

Nkdy se mu zdálo, že nkterý strom, proti nmu chvatn ubí-

hající, jej musí poraziti, a tu hoch uskakoval zdšen stranou a vrazil

do jiného, jenž kolem nho bžel. A nikde nebylo východu z tolio oa-
rovaného lesa, nikde úkrytu ped tím kouzelným svitem, v jehož lesku

vše se pohybovalo, rostlo v ší i dél, vlnilo se, vyvstávalo a zapadalo.

Kdyby jen na chvíli se zatmlo, obsil by se, ale v té zái sta

bytostí na patí, jimž stále marn musí unikati!

A i kdyby našel úkryt, v nmž by visel mrtev, ty píšery by jej

uízly jako Mrákota, vzkísily, jedna druhé by jej házela, každá by jej

uhodila do hlavy a zas mrštila jím v náru tetí. Tady nesmí zemíti,

tady pojímá jej strach v šílenost pecházející, pi pouhé myšlence, že

by chvíli ml oi zamknuté, že by chvíli nemohl prchati, nemohl rukou

pohnouti, nemohl vykiknouti. Jen v útku je jeho spása, smrt je zde

nemožná, je zde hrozná . . .

Což v továrn, v uzavené místnosti, kde byl sám, bylo to snadné,

ale tady není sám, tady jsou s ním stromy, listy, msíc, hvzdy, bytosti,

píšery, vánek ; vše to jej vidí, vše to na sahá, vše to k nmu mluví,

zastavuje jej, honí jej, taní kolem, strká do, hladí líce, echrá vlasy,

dýchá s ním, smje se mu, hrozí mu, kývá na . . .

Pry, pry odtud, pry ! Zde neume, ale zblázní se. Zde vi
hrozbám, posmchu, pronásledování je nmý, bezbi-auný, zde neodváží

se úšklebku, spílání, jako vi lidem, zde vi oživenému lesu a pla-

noucímu nebi cítí jen strach veliký, dsný, vzrstající.

Prchá dál v šíleném chvatu. Hle, tamo zas dv postavy jdou proti

nmu, vousaté, velké, silné. Te ho spatili, utíkají za ním, volají

„zastav, zastav," hrozí mu, dohánjí; slyší jejich kroky tsn za sebou,

již po nm sáhají, již jej chápou. S hrozným výkikem Vincek klesá

k zemi bez vdomí. Pstoun s ponocným jej zvedají a odnášejí dom . . .
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III.

Vincek onemocnl horekou. S poátku zmítal sebou v dsnjch
snech. Stále byl pronásledován, stále chytán hroznými píšerami. Skákal

s lože a chtl vybíhati ven. Byla s ním potíž. Ošetovali jej, ale jak

!

S neláskou, nevrlostí ; kolikráte ucha jeho dotkla se slova nezatajené

netrplivosti a zlosti, nadávka, spílání! Ale v žáru jeho mozku rozply-

nulo se, nenechávajíc na duši stop. Pozdji se ztišil, ale neuzdravoval

se. Zdálo se, že nemocí onml. Nepromluvil slova; celé hodiny ležel

na bídném loži, pohlížeje neodvratn k njaké vidin ve vzduchu. Když
konen vstal, vlastn drsn vyzván byl, aby déle se nepovaloval, že je

již as, aby se živil sám, že ho nikdo nebude krmiti, dal se bez odporu

dovésti do továrny, a sotva na nohou se držel. Po dlouhých prosbách

pijali jej tam z útrpnosti zase, ale nedali ho více k pánvím, nýbrž

ped epník, aby byl stále druhým dlníkm na oích. Posadili jej ke

dvma malým holkám k hromad hlíny, aby vybíral z ní epové koínky,
a donášel v koších znovu k prakám. Sedmnáctiletý Vincek zaadn do

jedné kategorie s dvma trnáctiletými dtmi a jako ony, dostával pt-
aticet krejcar denní mzdy. Ta dv dvátka štítila se ho ; vždy byl

to „obšený", vždy každý za ním tak pokikoval, prstem na ukázav.

Dotknul-li se pi práci ervených, umazaných rukou jednoho z nich,

sedlo vždy ješt o kousek dále a utíralo o pasinku prsty. S ním ta

dvátka nemluvila, a mla-li sob co íci, povídala to šeptem, jedno

druhému do ucha. Vincek však zdál se toho nepozorovati. Sedl tiše

na zemi, bezmyšlenkovit konaje svou práci ; díval se obyejn kamsi

do neuritá, anebo se zahledl, jak kola v epníku se toí, jak emeny
se pohybují, ten hoejší stále dol, ten dolejší stále nahoru. Pozoroval

pak ten ruch kolem, vidl holky a ženy ve flanelových jupkách, s vln-
nými šátky na hlavách a tžkými, zablácenými botkami na nohou,

v tváích mrazem ervené, nabírající na vidle epu a házející ji k ele-

vatoru, jenž ji unášel na svém hbetu k prakám, jako šupinatý ještr.

Ruce všech dlnic byly drsné, namodralé a k násadám vidlí jako

pirostlé.

Pak kmitly se kolem zas hranaté postavy sklada epy, tamo zas

lín zatáely prázdné vozy a ozývalo se praskání bi volák i koák.
Jednotvárný rachot praek a klapání pátera spojovalo ty rzné výkiky
popohánjící kon k tahu, dlnice k práci, láni na loudavé neb nepo-

volné vozky, úryvkovitý zpv holek, kutálení se epy po šikmé ploše

k elevatoru a hluk voz práv pekocených.

To vše, z poátku v jednotlivostech rozeznatelné, splývalo pi
delším iinku v jednotvárný šum, ohlušovalo, omamovalo. Zvlášt to

psobilo na Vincka, jenž byl zvyklý tichu a samot. Mnohdy se mu
zdálo, že je mysl jeho unášena tou vavou, že uprchlá z tla a houpá
se na vlnách toho hlomozu

;
jindy bylo mu, jak by ta vava zatlaila

jeho duši v prsou kamsi do koutka, v nmž ona duše se skrila,

zmenšovala a ukrývala, že ji tlo tém necítilo ; v takových chvílích

Vinckovi sklesly ruce, hlava se naklonila, ústa pootevela a oi nabyly

výrazu tuposti. Teprv šel-li njaký chlapec okolo, a zavolal na „ob-
šený" anebo „cvrku" aneb „pane íiltrante u koínk", pozvedl Vincek
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hlavu, sevel rt}' a neodpovdv ani, dal se do práce. Kespílal, nelál

více, neozval se na sebe citelnjší narážku a nadávku. Ale nikoliv

snad proto, žeby pomstychtivost jej byla opustila, aneb že by nitro jeho

bylo vi každé rán otupeno a nenávist jeho utlumena; jeho pomsty-

chtivost, jeho nenávist byla te vtší, než kdykoliv ped tím, jeho duše

pro každý pohled, pro každý úsmv chorobn citlivá. Vincek nemstil se,

nesplácel toliko zevn, za to tím zuivji tajn. asem odbhl od hlíny

a jakoby v továrn oháti se chtl, skokem byl uvnit. Oko zimnin
pátralo po všech štacích ; tu postihlo, že saturant sedí na schdkách
a pomocník jeho ubírá se k vápence; v oku hochov kmitl blesk ra-

dosti, a Vincek jako lasika vybhl k reservoirm šávním, odtud vklouzl

za saturaci a roztoil úpln pootevený parní ventil; než se kdo nadál,

byl zas již dole u hlíny.

Netrvalo to dlouho a láteení adjunktovo doléhalo z varní sín
až ped epník. Vroucí, s vápnem smíšená šáva byla vyhrkla z kotle,

rozlila se po podlaze a tekla s tribuny dol ke kalolism. Saturant

i pomocník byli trestáni, ale Vinckovy ruce tásly se následkem radost-

ného pohnutí.

Pro na saturant i jeho pomocník pokikovali, pro se mu vy-

smívali? Vincek jen splácel píkoí.
Jindy našel si Vincek kotlavou epu a vrazil do ní kámen tak

hluboko, že ho nebylo vidti, pak vložil epu do jedné tašky pátera.

Holky nieho nepozorovaly, až když v ezakách zaalo chrastiti, už

když zámeníci zaali spílati a úadník trest padesáti krejcar udílel.

Kámen byl rozemlet, nože zkaženy; tžko dokazovati, že byl vražen

do epy.
Však pro vyhýbaly se ty holky Vinckovi na deset krok, pro

na prstem ukazovaly? — —
Pod elevátorem byl chlapec, který odhrnoval z prkének hlínu

;

nkdy na chvíli ze svého podzemního vzení vylezl. Sotva to Vincek

spozoroval, vzal škrabák, vlezl pod elevator a vrazil ty mezi dv
prkénka; pak shasil lampu a pikril se ke zdi. Elevator se zastavil,

dozorce dal se do kiku, mužští i holky poali do elevátoru strkati,

ale nic naplat; nehnul sebou. Zavolaní zámeníci nevrle a ve zlosti

lezli do bláta pod elevator. Nové láni zavznlo hned na to ; nenašli

svtla. Te pišel tam i dozorce i ustrašený chlapec, jemuž ruce všech

daly pocítiti hnv na nevítanou práci. Trvalo tvrt hodiny, než vzpí-

ený škrabák vyprostili z prkének, a novou tvrt, než porouchaná
prkénka novými nahradili. Vincek mezi vavou utekl k svým koínkm.

Pro hoch od elevátoru, kdykoliv šel kol Vincka, na hodil epou
neb kamínkem?

Nebylo štace, na níž by byl Vincek nepozorovan nco nevyvedl,

jakož rovnž nebylo štace, pi níž by nepracoval nkdo, jenž Vincka
škádlil a dráždil. Že Vincek tím spsobem zárove i úadníkm pi-
pravoval nepíjemnosti , rozumí se samo sebou

;
jemu však to bylo

vítáno, ba práv z toho ml nejvtší radost.

Pro ho nenechali u filtrace, pro nyní jej dali ke koínkm,
k tm malým špinavým holkám? Mstí se za to a bude se mstíti ješt
dále. —
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Vincek byl nyní již zlým; od jeho vypoéitavosti a obezelosti,

s jakou své msty vykonával, dalo se oekávati, že bude nebezpeným.
Byl na nejlepší cest k zloinu. Vždy již nyní, když na píklad roz-

toil ventil u saturace a vroucí šáva pebíhala, vždy se stávalo, že

nkomu vstíkla do oblieje a na prsa, opaivši jej. Holkám pak, jež

musely ji nabírati hadry a sbrakami, rozežírala bosé nohy i ruce,

ponvadž byla plná vápna. Však ve Vinckovi neozval se soucit, ne-

ozvala se výitka. V nitru jeho bylo klidno, ale zárove temno. Pro

bolest bližních, pro jich zdraví byl Vincek necitelný, a podobalo se,

že asem stane se necitelným i pro jich životy. V jeho srdci sídlila

jediné nenávist a pomstychtivost.

Bylo podivuhodno, že pi obezelosti, jaká v cukrovaru lí.-ském

panovala, nikdo nikdy Vincka nezastihl pi inu. Vídali jej sice kmit-

nouti se v továrn, ale pod jeho zamlklostí nikdo netušil jeho zlomy-

slnost, a pi jeho nepatrnosti nikdo nenadal se do nho tolika vyna-

lézavosti, opatrnosti a prohnanosti. Vincek byl nebezpeen tím více,

že zlomyslnost jeho podporována byla jeho mládím i jeho bystrostí.

Zdálo se býti skórem již nemožno, aby vnikl njaký paprsek k jeho

duši a vypudil z ní temno. Zdálo se, že posmch lidí postavil hráz

mezi Vincka a dobro. A pece paprsk pišel a prorazil temnoty.

Slyšte.

IV.

Jedno z dvat, která s Vinckem koínky vybírala, onemocnlo,

tak, že nepicházelo do práce. Ponvadž kampa chýlila se ku konci,

nepibrala se již jiná holka, nýbrž Vinckovi a zbylé Fane Kostkové

krátce sdleno, že, vykonají-li práci tu sami, obdrží plat za ti. Svolili

s radostí ; Vincek ml nyní tolik denního platu jak u pánví i pracoval

sám za dva, ježto jeho pomocnice byla slabé, bledé trnáctileté dve,
kterémuž síly nestaily na práci zvýšenou. Sedli tedy vedle sebe jen

dva, ale bylo to, jakby tam nesedl nikdo. Fana byla zamlklá, v sebe

uzavená a s Vinckem nebylo by bývalo i hovorné družce do ei.
Pohled na ty dv pracující bytosti, jež byly skorém ješt dtmi, v jejich

chudém odvu plném záplat, s tváemi ubledlými a vážnými, byl za-

jímavý, ale i smutný. Byli to dva zplozenci bídy, s dtskými tilky,

s tváemi však muž a žen bojovavších již se života strastmi, jež od-

plašily z tváí smích, rty pevn sevely, oi v dlky zatlaily, v líce

bílé kvty našily a v ela brázdy vyryly. Vinckovi, jenž vi všem
choval nenávist, byla z dlník a dlnic továrních jediná snad Fana
lhostejná. Nepopudila nikdy jeho hnv narážkou, a bhem doby Vincek

seznal, že její stranní se jeho není štítním se, nýbrž zvyklostí cho-

vání, zachovávanou i vi každému jinému. A tak Vincek vedle Fani
klidn oddával se svým zlomyslnostem a Fana majíc oi sklopené pod

elem, stínným vyrudlým vlnným šátkem, nezdála se pemítati o niem,
než o koínkách. Když pišel den výplaty a dozorce doruil Fani
mzdu pro ni a pro Vincka, každému stejným dílem, dávala Fana
hochovi více se slovy: „Ber, dlal jsi víc než já!" Bylo to poprvé

skorém, co na promluvila.
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„Nech si jen své," odsekl Alncek, „nepotebuji nieho od nikoho."

„Jak chceš," dala Fana za odpov a zavazovala peníze do

cípu šátku.

Po této scén pihodilo se jednou, že Fana pi krájení chleba

se ízla hluboko do palce a, ovázavši jej, jen velmi zvolna koínky vy-

bírati a do košíku házeti mohla.

„Nešiko!" zasípl jen Vincek a dal se do práce se zimninou
rychlostí. Dívala se chvilkami na jeho ruce i do jeho tváe, rty majíc hnvem
tsn sevenyj a pak hlesla: „Vždy jsem se neízla schváln," a slzy

vstoupily jí do oí. „Mžeš si vzít plat dnes za mne," dodávala plaky.

„Stojím o nj?" odsekl hoch ušklíbnuv se.

„Když pracuješ za m, vem taky peníze."

„Dlám, aby sem nedali zas nikoho tetího, a ne za tebe."

Umlkli a nemluvili spolu zas asi týden, po kterýžto as Fana jen

s pemáháním tak nkolik košík koínky naplnila a k ezakám do-

nesla. Vincek byl nucen pracovati bez oddechu. inil tak s tajeným

vztekem vrhaje zlostné pohledy na Fanu, která chvílemi s úzkostí na

jeho tvái pohledem utkvívala. Byla by z ní ráda vytla njaké pání,

ale etla vždy jen hnv a vzdychla si pokaždé. — Když posléze prstem

již vládnouti mohla, nutila se do zrychlené práce.

„Jen se nepeže," osopoval se na ni Vincek, „myslíš, že dohoníš,

co zmeškalas?" dodával jizliv.

Taková slova Fanu velice bolela, ale nedávala toho znáti, aby

popudlivost Vinckovu ješt více nedráždila. Tím pilnji pemýšlela,

jakby se mu odvdila. Pokládala jeho obtavost za milosrdí jí pro-

kázané a jeho drsnosti za odmítání všech slov dík. Poínala mysliti,

že Vinckovi posmchem a pezdívkami se kivdí.

Hoch nyní astji zas zabrousil do varní sín, z níž posledním

asem ideji ozývaly se zlobné hlasy úedníkv, i zdálo se, že kampa
bez kiku již se skoní; mlo se totiž za ti dny již dodlati.

Tiše plížil se Vincek dva dny ped skonením ke kotlm satu-

raním. Mezi dlnictvem panovala zvláštní nálada; byla to sms uspo-

kojení nad tím, že pestane noní práce, i sklíenost, že ustane neb

zmenší se výdlek. Toliko úedníci vesele kolem diffusní batterie po-

pocházeli.

Saturant Švehla zamyšlen stál u kotl, zíraje zašpinuým oknem
ven do nevlídného únorového poasí. Pomocník jeho stál dole u mou-
žík ekaje, až se šáva z nich vyžene a vysaturovaná šáva z kotle

se bude moci spustiti. Vincek opatrn piblížil se ke krajnímu kotli

saturanímu a roztoil pozorn ventil parní. V tom saturant se obrátil

tak, že Vincek, aby nebyl spaten, za kotel skoiti musel. Skril se

ani nedýchaje. Prodlel tak hodnou chvíli, až Švehla zas hlavu jinam
otoil; opatrn kradl se Vincek nazpátek, ježto za kotly probhnouti
nemohl, aby nebyl pistihnut.

Již stojí ped kotlem, v tom zvedla se pehatá šáva a Vincek
s výkikem padl k litinovému zábradlí. Šáva valí se dál ze saturáku,

rozlévá se po podlaze a stéká dol . . .

V tom zmatku sténajícího Vincka nikdo nepozoruje, až vai
zhlídnuvjej k nmu piskoil a odtahuje jej. Krk hochv je opaen; rovnž
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ruce, jež instinktivn obliej zakryly ješt v as. Šáva zatekla však

za košili, i svlékají Yinckovi rychle kazajku a vestu a obnažují prsa.

Jsou také opaena jako šíje a s ásti i ramena, Vincek žalostné sténá,

mezitím co úedníci spchají do laboratoe, aby opatili njaké plátno,

jež by v oleji smoeno k opaeninám se pikládalo. Vincka kázali sem
pinésti, a sami lincd mu dávají první obklady.

V podobných smutných scénách úedník s dlníkem cítí nejvtší

soucit; v tch chvílích podává a tiskne dlnictvu ruku.

Ovšem že dostavil se také brzy léka, kterýž ohledav rány hochovy,

zapovdl, aby byl dovezen dom a naídil, aby nkde v továrn uložili

jej v místnosti s normální temperaturou. Ustlali mu ped pdami na

cementovou dlažbu. Stále prý má nkdo u nemocného býti, aby ob-

klady se asto vymovaly. Nastala otázka, kdo tím ošetovatelem bude.

„Nejlépe žena njaká; muž se k tomu neliodí," radil doktor. Ale kde
hned nkterou zjednati; vždy každá i doma má povinnosti.

V té chvíli rozpak stoupla ped adjunkta Fana Kostkova s oima
zaslzenýma a nabízela se, že u Vincka zstane. Zraky její v bázni

utkvly na rtech úedníkových. Svolil, a Fana ihned svlékala svou

flanelovou kazajku i svj vyrudlý šátek a ubírala se do místnosti ped
pdou, kam Vincka již byli zanesli. Zula se a sedla k nmu na zem.

Hoch ležel bez vdomí , krk a hrudník maje obaleny vatou

a plátnem. Uložen byl na plachetkách, pes nž dáno isté prostradlo,

a pikryt vlnnou pokrývkou, kterouž zapjil adjunkt. Kolem nho
stáli nkteí dlníci a holky z pdy. Ve všech oích zrail se soucit

a na rtech chvla se slova: „Chudák, chudinka, ubohý!"

Kdyby te tak ten malý cvrek, ten ,obšený' je slyšel! Neza-

bralo by jej to v hrudi? — Nezabralo by jej, kdyby vidl, jak malá

Fana schoulena, jako pes u nho dlí, zraky neodvratn obráceny k jeho

tvái? Zraí se v nich úzkost i bolest, oddanost i bdlost. Pojednou
se Fana zvedla, rozhlédla a uchopila plechá a tak jak byla, bosá

a v krátké suknici vybhla ven pro vodu. Vždy Vincek pocítí palivost

a bude chtíti vláhu do seveného hrdla. líle, te pootevel své veliké

oi; hled chvíli ku tmavému devnému stropu, pozvedá zvolna opa-

enou ruku : náhle kiví se jeho rty a vzdech se jimi vydírá. Hlava
chce sebou pohnouti, ale bolest brání každému pokusu; jen oi otoily

se v stranu, kde sedla Fana, pozorující bedliv každiké jeho hnutí.

Te setkaly se Vinckovy zraky s jejími, rty jeho stáhly se k úšklebku,

pravice se posunula ke krku a snažila se opaenými, olejem lesknou-

cími se prsty obvazek strhnouti.

„To nesmíš, Vincku!" zvolalo dve úzkostliv a chopilo hocha

za ruku. Ten vzkikl bolestí a Fana ulekan ucouvla. „Odpus mi
to, zapomnla jsem se! Vi, máš bolest, chudinko! Však to pejde,
jen sebou nehýbej," žebronila dívka.

Ve Vinckových oích zakmitla zlost nad málomocností jeho, zuby

zaskípaly a prsty znova uchopily obvazek,

„Bolí, bolí t to, Vincíku, vi! Ale musíš míti strpení," mluvila

Fana a slzy její smáely Vinckovu tvá. „Budu u tebe poád, budu
ti vypravovati pohádky, abys na bolest zapomnl, jen si nestrhuj ob-

vazky, jen tiše lež a dívej se na mne!"
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Drobuá hlava dívina sklonila se nad hochovu a rty její poaly
jej líbati v ústa, tváe, elo, oi. A Vincek sebou nemohl pohnouti,

a kdyby byl mohl, nebyl by sebou hnul ; byl by ml oi zaveny a na

bledé tvái úsmv jako v této chvíli. — —
Jej nelíbal nikdy nikdo, nikoho slzy mu nesmáely tvá a proto

ty první polibky, ty první slzy jej omámily, spily, že zapomnl i na

svou bolest ano i na svj hnv a zlomyslnost.

Zraky Vinckovy zstaly ješt zaveny, když Fana dávno jej již

líbati ustala a jen zas neodvratným pohledem na se dívala. Holice

mla za to, že Vincek spí, kdežto v prsou jeho to bouilo a bolelo

více než jeho rány. Ten mrak, jenž pokrýval jeho srdce, roztržen

prvním bleskem; ten strom zloby, jenž vzrostl a zmohutnl v jeho

prsou, v nmž msta a záš mly hnízda, obdržel první mocnou ránu

ve svj pe.
Ze dvora zavznl zvonek. Holky i mužští z pdy chvatn se

obouvali a oblékali. Zastavovali se pak u Vincka; však spativše, že

má oi zavené, ztišili své kroky a ztlumili své hlasy, pronášejíce slova

soucitu a útchy. Když odešli, pišli oba adjunktové a ptali se Fani,
zdali hoch si nenaíká; pak pikazovali, aby byla šetrná a laskavá

k nmu a odešli také.

Z pod víek Vinckových prodraly se slzy. První voln ztékaly

po tváích a druhé zas se na asách sbíraly. Pak ozvalo se stkáni,

a když Fana nad plaícím se naklonila a líbati jej poala, optoval

její polibky rozpálenýma rtoma . . .

Byli te na pd sami. Vincek ležel a ona mu vypravovala.

Venku byla noc, uvnit hoela jediná lampa, osvtlujíc slab holé stny

;

v slova vypravování mísil se pravidelný šum tovární a jednotlivá zvo-

lání. Však Vinckovi se ani nezdálo, že je ve fabrice. Byl ve svt
zcela novém. Nevidl umazaných stn, le ozlacené zdivo zakletých

zámk, nevidl cementové dlažby, le bujný trávník, nevidl zaernlého
stropu, le hvzdnaté arokrásné nebe; nevidl vypravující Fani, le
dobrého andla, který u nho dlí a vane chlad zlatými kídly na jeho

rány. —
Ta noc, kdy nítily se jeho opaeniny, kdy žhavost rozlívala se

po jeho prsou, byla nejkrásnjší v jeho život. Jak smutné musily

býti ty dívjší ! — — — — — — — — — — —
Vinckovi po celý as jeho dlouhé trapné nemoci se zdálo, že byl

zaklet díve ve tvora bídného a že pišla princezna a odvrátila od

nho zlé kouzlo a on promnil se v krále a vzal si ji. Tou princeznou

však byla jen malá, slabá, ale hezouká 'ana a královstvím jeho byla

fabrika se svými stroji, se svými kotly a pánvemi, rourami a ventily,

se svými zaprášenými vysokými okny a ztemnlými stnami.

I v tchto místech kvete štstí. Jen že zídka. I v tchto místech

klíí dobro ; alespo v duši Vinckov zde vyklíilo. Anebo myslíte, že

tam kotvilo již dív, ale že bylo umrtveno, a že je vzkísil njaký
andl? Což jsou v továrn andlé?



G. Ciamarra: Zachránn V 457

Jdte nyní do R.-ského cukrovaru hned k filtraci, a dejte filtran-

tovi Veselému tuto otázku. Rty jeho se usmjí a eknou: „Jsou i zde

andlé! Chcete je vidt?"

Ukáže vám ženu, slabé malé postavy, ale s obdivuhodným nžným
výrazem ve tvái, ženu dlnici, pracující na pd, a zašeptá: „To je

mj andl !"

Kdyby to ekl nahlas, smáli by se mu druzí a íkali by mu
snad „serafínku" jako mu íkali „cvrku", když já jsem byl v cukro-

varu R.-ském.

Zachránn ?

Napsal G. Ciamarra.

aslechši lehké vrznuti dveí, paní Bri-

gitta pozdvihla lilavu s podušky a

opevši se o loket, naslouchala na-

pnut, hledíc upen do temna ko-

mnaty.

Ah, ano, to byl on, Claudio:

již myslila, že se nevrátí ani této

noci! Pak povzdechla z hluboká a

ulehla opt, ponkud ztišena; —
mohla nyní usnouti; její syn byl

doma. Ale napnutost, s níž až do

té chvíle byla oekávala píchod jeho,

vztyujíc se pi každém kroku, jenž

zavznl na schodech, pak ta trapná

úzkost pochybnosti, zdali vbec této

noci se vrátí, rozechvla ji tou mrou, že i nyní srdce jí divoce bušilo

v prsou, a spánek nesklánl se na víka její.

Odbila druhá. Již dv hodiny! A Claudio vrátil se sotva ped
tvrt hodinou ! O Valerie

!

Ubohá matka, jež se byla obtovala cele svému synu! Vdova po

muži, jemuž byla náležela bez lásky, vnovala celý svj život, plný

boje, plný obtí, jedin svému dítti, svému neduživému, chorobnému

dítti; a s onou silou, kterou jí dodávala velká, bezmezná, vášnivá

láska mateská, l)Ojovala se smrtí, by vyrvala jí to ubohé stvoeni, slabé,

nervosní, churav, to zimní stéblo, jež každý záchvv vtru hrozil zlo-

miti. Té nekonené úzkosti! Té dlouhé lásky! — Pro by nyní mla
ta ženština — a jaká ženština — zniiti za jedinou noc kvt jejího

srdce ?

Bylo to k zoufání. A ona neznala již prostedk, jimiž by za-

chránila syna svého ped katastrofou. Co byla jí platná mateská auto-

rita, jíž dosud neužila? On, nervosní, neduživý, shýkauý, nesnesl jí,
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odvraceje se od ni s nevolí. A prosby a chlácholení, celování a slzy?

Tisknouc se pevn k ncmu, plakávala ubohá matka jako híšnice a pro-

sívala ho za odpuštní
,

pak zase zaprisáhala ho, aby opustil onu
ženštinu, aby slíbil jí, že ji více neuzí, ujišovala ho, že on jediný jest

útchou jejích vdovských mladých let, on jedinou její radostí — a za-

klínala jej klidem, štstím svého srdce. — To uvádlo jej v nesnáze:

byl pohnut, ujišoval ji, sliboval : a utrpením své matky byl na chvíli

navrácen své nkdejší isté duši. — Na chvíli jen : nebo týden po tom,

den po tom, hodinu po tom setkal se s ni, uzel ji opt a zapomnl
na vše. A byl-li se vzpamatoval ponkud nad matinou strastí, pod-

manila jej znovu ona, všemu na vzdor, tou krutou svou láskou, která

žila jeho neštstím; a políbení, obejmutí, híšná rozkoš tohoto arov-
ného démona, této podivné híšné ženy, pomátly více než kdy díve
slabé, nevinné srdce toho dítte.

Ubohá matka vdla vše: zvítzila nad smrtí — nad láskou ne.

Ve své beznadjnosti vzdávala se již veškerého boje proti osudnému
kouzlu Valerie : nebyla by docílila u svého syna více než soucit s jejím

neštstím, než vyítání toho ráje, vykoupeného celým peklem útrap:

nikdy lítost, nikdy více dobrá pedsevzetí; byla by mohla otráviti íši

rozkoše, z níž Claudio pil, nikdy ale nepodailo by se jí odtrhnouti mu
ji od úst.

V nmých temnotách noci žal její nenalézal ohlasu ni soustrasti;

niím netlumena, hlodala krut její strast, dusíc ji hrzou neznámého
zítra, neznámého, hrozného, smutného, jist smutného, snad osudného

jejímu ubohému srdci mateskému.

Claudio vyšel pozd ze své komnaty: znaven, bled, nevyspalý;

z oka hledla ztuplost neduživého mládí, vyžilost po noní orgii, roze-

rvanost duše, ztopené ve víru vášn, jež nedopávala mu ni klidu ni

vzpamatování.

Usmál se na svou matku, usmál se, ale tak podivn, jakoby proti

své vli, jakoby nucen a zárove s pídechem lítosti, jakoby ji chtl

prosit za odpuštní, jakoby ji chtl potšiti. Políbila ho nžn, ustaran.

„Ty churavíš, drahé dít; jsi tak bled."

„Ne, pro? Není mi nic."

„Spals dobe?"
„Dobe a dlouho: ulehl jsem již po jedenácté."

„Skuten, tak brzy již?"

„Ano. A ty, tys spala též? i byla jsi snad vzhru?"
„Ne, spala jsem; ani jsem t neslyšela pijíti."

Byli si vdomi své vzájemné lži oba a umlkli, stežíce se po-

hlednouti na sebe. Pak si matka tichounce vzdychla; tázala se:

„Nechtl bys mne doprovodit?"

„Kam?"
„Jen na hodinku, nejdéle na dv; musím nkam dojít, a mžeš-li— "^

„Zajisté, rád bych .. . Ale, pozdji, chceš-li; ne nyní. Neeklas
mi nieho vera, a já pislíbil ..."

„Nic nedlá, jdi jen : jijdu sama." -
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„Hnváš se nsi mne?"
„Nelinvám. Nezlobím se již: pivykla jsem již všemu."

„Jdi tedy a pla si zase!"

Slzy skanuly jí do srdce, slzy jako led chladné, mrazivé . . .

Byl to její syn? Byl to vskutku její syn, jenž takto k ní mluvil?

„Claudie! Claudie! Jak bídným té uinila ta ženština!"

„Víš, že nechci, abys o ní mluvila, matko."

„Vím to. Zdali to vím! A ty již se ani nczardíš."

Slova ta se jí pracn drala z úst, s bolestným pízvukem ; mluvila

l)olohlasit, jakoby hovoila sama k sob. — Pomýšlela vždy s hrzou
na to, že pijde doba, kdy jiná žena vyrve jej z její lásky, kdy i)ro

jinou ženu zapomene na svou matku, ale doufala, že Claudio nel)ude

spchat, a pak že bude znát milovat jako ona kdysi milovala, když

ji l)ylo dvacet let. Pak ano ; ta, kterou by miloval, byla by istá,

iiodná; a ona, matka, by je byla milovala oba, jako své dti, jako mi-

luje jeho — jako ho milovala po celá ta dlouhá léta . . .

Claudio se usmíval nedvlviv, skepticky.

„Ano, tob nezdá se to být láskou; ty znáš jen tu lásku svou,

to blouznní, šílenství, pi nmž zapomínáš na vše, i na svou matku —
a pro koho? Pro ženštinu, jež nemá jiného pvabu než svou vinu; jež

neskytá jiných rozkoší než svou vinu, jež od tebe jinélio nežádá než

vinu! To ten pevný etz, jejž petrhati nebudeš mít nikdy síly!"

„Matko!"
„Ano, ano! Nech mne domluvit. Ano ..."

A pokraovala, rozechvna. Tázala se, kam že to s ním konen
dojde. i je snad šasten? Bude, mže ])ýt kdy šasten? i nevyrve

ho jednou as z toho ábelského vlivu? A co potom ? Nebude mít srdce,

na nmž by mohl spoinout! i snad matku? Láska matina mu ne-

dostaí, a jiné nenalezne. Vyžilý jako staec, nebude míti ani zbytku

lásky ani klidu, by podal je ctnostné dívce za výmnu velkého pokladu

celé isté panenskosti. A není to snad pravda? A dokáže, že není

pravda, že nejsou i)ravdiva všecka její slova?

Claudio, netrpliv, spínal potají ruce, netroufaje si odpovdít. Pi
každém jejím slov cítil celý její krutý bol, o nmž nemluvila, o nmž
nevyslovila slova : ale ty velké, žhavé oi Valeriiny niily svým žárem

každý zárodek kajicnosti ; ten znavený, vášnivý hlas neustával volati :
—

„Miluji t! Miluji t!"
„A kdyby t aspo milovala," pokraovala matka, „kdyby se ti

oddala cele, na vždy ! Ale ty jí nejsi niím než jednou z jejícli híek,
jejích vrtoch — A zdali potrvá . . . Rci sám, jak dlouho potrvá ? Kdo
ví, zda nyní není už po všem? Nejsi žárliv, nejsi? Tak l)ídným t ui-

nila, že s drobty odhozenými se spokojíš, jež ..."

„Matko!"'

„ . . . a necítíš hnus k sob ani k ní? — Myslíš, že nevím vše?

Tvá láska jest peklem : miluješ ji — a nevíš jí. Miluješ ji a nectíš

ji; miluješ ji, ale zárove ji nenávidíš; milu "

„To jest píliš! Nyní ..."

„Píliš! a není snad vše pravda? — O, pak snad ani nevíš;

nebo kdybys vdl . . .

no*
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„Ne, ne! Dost již!"

Nemohl jí vše vypovodít — nebyla by ani všemu rozumla. Ale,

miluje-]i Valerii — a miluje ji— jest zajisté hodná jeho lásky. Ubohá,

zneuznaná! Neštstí zní uinilo svou muenici, a spolenost svou ob.
„Ale to vše není pravda! V, ujišuji t, že to lež! Pouhé pomluvy!

Nejsem slep. Nestydím se vyznati se ti ze své lásky k ní ; a to, matko,

to již ti dostaiž, tob, která mne znáš a jež's nemla ztratiti víru ve

svého syna, slyšíš, to dostaiž — a nyní, prosím, nezneuznávej jí více

!

Rci, komu spíše víry pikládáš, tm, kteí jí zloeí, nenávidíce a závi-

díce jí, nebo mn, jenž ji znám a miluji? —

"

Paní Brigitta naslouchala mu, hledíc na upen, — beznadjn.

„Jak ji miluje!" pomyslila si, A v jejím zraku, na upeném,

byl výraz šílenství.

Claudio byl pohnut pohledem na ni; a, stav se náhle nžným,

srdeným, neustal ji prosit, aby nemluvila o ní, nikdy, nikdy více; že

ho to iní bídným, zlým. Nuže ano, pizná se jí ; není šasten ; naopak

!

Ale nemohl nemilovati ji. Valerie, ta ubohá Valerie by bez jeho lásky

hynula. Že neví? Nuže, chce-li, uiní slib: ano písahu: že pe-

svdí-li se kdy, že Valerie není tou istou trpitelkou, ktei'ou v ní

zbožuje, zví-li jen jedinkrát o opaku, že nikdy více se k ní nevrátí,

nikdy více jí neuzí: nikdy, nikdy víc; to jí písahá. Nebude-li moci

žiti bez ní — nuže , . , nebude žít vbec : ale to jí písahá, že nikdy

více se k ní nevrátí,

„Jsi spokojena nyní?" a políbil ji — a jí zahrál na rtech úsmv.

Když odešel, zmizel jí lživý úsmv se rt; a idea, jež inila ji

šílenou, stále se jí navracela: — Jak ji miluje!

Na chvíli napadlo jí, že snad jej Valerie miluje upímn. Vyvá-

žila by upímná láska celou hanbu viny? A pak, byla-li Valerie sku-

tené lásky schopna? Ne, nebyla. Sám Claudio nebyl šasten, nevil,

trpl! Nespoádanost života podrývala ješt tu trochu zbývající síly;

stálé rozechvní té nešastné vášn kalilo jas jeho mladého srdce;

scházel oividn; ml skrá ubledlou, kalný zrak, chzi nejistou, jako

by se potácel: churavl, Valerie jí ho vraždila, ssajíc kapku po kapce

jeho bledou krev — a ona, matka jeho, nemohla ho zachránit.

Že nemohla? Musila! Musila! Jakkoliv; za jakoukoliv cenu:

i za cenu vlastního života; jen když on bude zachránn!

Vdla by o jednom prostedku. Dokázati Claudiovi, že Valerie

není tím ideálem, o kterém on sní ve své osmnáctileté nevinnosti.

Dkaz nalezne, jist že nalezne: tak zachránila by svého syna!

Arci, zadala by mu ránu! Vždy znala i ona hrzu sklamání, zdali

ji znala! Ale ani ona tehdáž nezemela; a nyní — a nyní, prach asu
udusil, utlumil trpkost upomínky.

Ale ta jeho byla jiná láska: jakým ábelským kouzlem vábila jej

k sob ta svdná Valerie? Ubohá hlava ženy nešastné, ale isté, ne-

znala ta lákadla, cítila jen tajn, matn, tušila jen, že silné, pevné

musily l)ýt vazby, jež k ní jej poutaly — a osudné jicli protrhání.

A její Claudio, ubohé dít, slabé, vící dít!
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Ale jinó si>ásy nenalézala; a pak, Jicužíti toho prostedku, nebyl

by Claudio i bez ného ztracen? Nel)yl by ztracen pod vlivem hrozným

té démonické lásky— ne, ne! A nastane boj, ])oj ukrutný mezi matkou

a svdnici. Ah, což ! To zauzleni nelze rozjdisti nitku po nitce, i)etít

je, jedním rázem petit! A Claudio liude pak zase. celý její. Bude ho

téišiti, nauí ho zapomenouti tu dloubou dobu hanby. A v duši jeho

znovu zkvetou isté, nevinné sny mládí, sladké sny prvních ideál ....

Tak, jen tak to pjde. A opt se usmívala, rozhodnuta, odhodlána.

Nadje ji nezradí: její srdce mateské zvítzí, znovu — navždy!

Již po tetí tázala se paní Brigitta svého syna na advokáta

Lampi, vždy s jakousi ostýchavosti, váhavé ; Claudio bu tváil se, jako

by nerozuml, nebo odpovídal vyhýbav, s nucenou lhostejností.

Ale dnes, když opt a opt se ho byla tázala: — ani vera jsi

ho nevidl? — podíval se na ni tázav, podezivé.

„Pro se mne stále tážeš?"

„Ani sama nevím — znepokojuje mne myšlénka, že bych t s ním

uvidla a . . .
."

„Ah, neboj se: vím o tom; ale byl jsem na to pipraven dávno již."

„Ty?"
„Ano. Vera jsem s ní o tom mluvil; a ona slzela, zapírajíc.

Slzy! Slzy! Kdo mže viti slzám ženy?"

„Ubohý Claudie!"

„Ne, dosud ne! Možná, že se mýlím."

„A kdybys se nemýlil?"

„Kdyby . . . Ale ne, ne!" zvolal. „Na mne týráš! Co víš ty!"

„Nic, upokoj se, nevím nieho. Prohodila jsem to jen tak — jen

tak . . . Miluješ ji píliš, busi jakákoliv, nepestaneš ji milovat, ubohý

zaslepene !

"

„Matko! matko!" zaval, on jako v paroxismu; ssinal, z oí šle-

lialy mu i)lameny v záchvatu nervosní krise.

Matka nemluvila více: lítos, hrza ji dusily; pibhla k nmu,
objímala ho pevn, pevn, hledíc mu upen do oí.

„Claudie! Claudie! Smilováni! Nevím nic, slyšíš, pranic!"

Neval již ; nemluvil ; nehledl na ni ; zdálo se, jakoby se ho byla

zmocnila nevýslovná beznadjnost a zárove hrza ped propastí, jež

lirozila ho pohltit. Poznenáhlu nabýval opt klidu, jakoby byl uvykl

ohromnému bolu ....
„Jsem silen nyní." A ret skivil se k úsmvu. „Mluv nyní, co

víš, prosím t."

„Ne, ne ! . . .
."

„Jest ti jedno. Jsem nyní pesvden, nevím ani sám pro; jsem

pesvden, a je po všem tak jak tak. A proto mluv, matko, zapí-

sahám t, mluv!"

„Ne, ne; jindy, až jednou ..."

„Ne, nyní. Písahal jsem ti kdysi — pamatuješ se? že jakmile

se dozvím . . . neuzím jí více ... a ty víš, že dostojím svému slovu."

„Nuže. . . busi; zde, vezmi. Mám to od tety advokátovy."
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Claudio vzhlednul. Byl to lístek jeho, jejž byl napsal své milence

:

krátký, velý : as na pl stránce. Doetl a nechápal. Obrátil lístek

a shlédl na opané stran nkolik ádk, psaných rukou Valeriinou

:

„Padl mi pod ruku tento kousek papíru, a v rychlosti píšu na ; divná

náhoda, která t rozesmje, jako rozesmála mne, co ti toto píši. Pij
dnes veer: jsem samotná. Pij!"

Za tím co etl, sledovala paní Brigitta napnut výraz jeho tváe

;

byl bled, chladný, chvl se.

„Neboj se, matko. Vdl jsem to. Yidíš, jsem kliden, zcela kliden,

ba vesel."

„A nevrátíš se nikdy, nikdy více k ní?"

„Nikdy! O, toho si bu jista!" ekl s tak divným úsmvem . . .

„Claudie! ubohý Claudie! Pomýšlej na lásku své matky!" a stále

to opakovala, hladíc ho jemn, nžn po tvái.

Vytrhl se jí z objetí, netrpliv.

„Co chceš? eho se bojíš? Je konec všemu, nyní jsem silen."

Jest konec všemu?— emu? Jeho váše tak náhle neuhasla; ani

jeho strast — nezhojitelná snad. emu tedy má býti konec?

Pro nepláe? Pro nemluví? Pro zstal uzaven po celé ráno

ve své komnat? Pro vyšel a tak dlouho se nevracel?

Neklid, strach se jí zmocoval. Bála se o svého syna, o nmž
vdla, jak strašn trpí — a vše v sob uzavírá. Hledla na nho po-

tají, udšen, kdykoliv šel kolem ní, netroufajíc si promluviti; a on

hledl stranou, vyhýbaje se zrakm jejím; anebo zas upen, pronikavé

na ni hledl, jakoby nechápal ty její dlouhé, tázavé pohledy.

„Co chceš?" tázal se jí jednou.

Neodpovdla; jen stále na hledla, hledajíc slovo útchy: nebo
i ona mla v srdci celý ten vír jeho utrpení; ba více: cítila, že ona
to byla, která vše to utrpení mu zpsobila; cítila hrzu budoucnosti,

nebude-li Claudio moci zapomenout • . .

Nadešel veer; nadešla noc. Claudio více nevyšel: v deset hodin

políbil matku na elo, a chystal se odejít do svého pokoje.

Byl dosud kliden; až píliš kliden.

„Nepjdeš také spát?" tázal se jí.

„Ano, pjdu též," a, pevn ho vinouc k sob: „odpouštíš mi?"
šeptla.

„Co! Což bylas to ty? Jdižiž, odpoi si nyní, a radji odpus
ty mn vše, co jsem ti kdy zlého uinil, matiko, i to, co bych ti kdy
mohl uinit ..." Vzlyknutí udusilo mu v hrdle další slova; nepromluvil

více a šel.

A ona si vzpomínala; vzpomínala, jak jí, jí též ped dvaceti lety

hrozilo srdce puknouti — a duše jí hrzou mela.
„Ubohý Claudio! Jak trudnou noc probdí! Toto utrpení! a nemíti

pražádné útchy, nižádné úlevy!"

Nemohla usnouti, a aby se potšila, pomýšlela, jak že bude za

týden, za msíc: až mine první mocný dojem a Claudio zane zapomí-
nati .... Ano, tak to bude. Konen blížila se doba odplaty za vše
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uti])ení dlouhých msíc : bude opét šastnou matkou, šastnou, veselou.

Zachránila svého syna, vyrvala ho osudné lásce Valeriin; matka zví-

tzila!

Jedna! Jedna s plnoci. Z jeho pokoje nezazníval ani pohyb. Ješt

spal: konen pemohla vše únava bolu; spal jisté; ale pec chtla se

pesvdit; chtla se utišit; pak spoine i ona.

Z mezer dveí draly se táhlé nitky svtla. — Tedy nespal ; byl

vzhru
;

plakal snad ; ubohý Claudio ! Slzy matky jist mu ulehí —
a zaklepala lehounce.

„Claudie!"

„Claudie! Claudie! Claudie!"

Opela se o dvee, zoufale, celou silou své postavy, ztuhlé hrzou.

Dvee povolily a ona i)otácela se dovnit.

„Claudie! Claudie!"

Ležel na posteli, oi vyteštny, ztuhlá víka, a na bledé tvái

skvrnu krvavou— táhnoucí se od úst pootevených. Byl mrtev. Otráven.

Z italského pel. Marie Kalasova.

(V Mlláa, v únoru 1886.)

O zlaté pravd.

h / y- Báse od Elišky Krásnohorské.

Ti^)oj, zaleme si k pozemskému ráji,

\^Jtjf>

'

V stín sladkoplodých palem,

'-^,S poj na východ, mj druhu, v zemi bájí,

J'/!')'^ kam toužíváme s žalem.

;
o V íš milosrdnýcli rek, moudrých král

a poustevník svatých,

v kraj pvc pjících jen pravdy chválu —
lží prostou klamn zlatých.

Poj v domov soudc božsky pronikavých

a vštc víry plných,

v kraj lásky k smrti vrné, pátel pravých

i sok spravedlných.

Poj, vmysleme se v bájené ty tvory!

Žil král tam velkoduchý,

sto let byl starý, tíhou vku chorý

a teskné cítil tuchy.

Ten zavolal si mudrce, jejž zlatem

byl povždy obsypával,

i dl : „Kdys chvíle strom snad zvrátí chvatem,

jenž vkm odolával.
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:

„I mne i tebe, vše, co nám tu milo,

co nejdražšího známe,

všech našich nadjí co skalou bylo,

as jako ttinu zláme.

„Nám dali bohové vlast požehnanou,

a mír ji blažil vky!
Zdaž obhájí však zemi bezobrannou

lid šlechetný a mkký?

„Zda strpí závist, že ta zem živí

tak ctné a šastné syny?

A nevtrhne-li soused bojechtivý

v ráj naší domoviny?

„Vím, vzplane zápol s výbojnými vrahy!

O kterak skoní asi?

Lid uils povždy, — u ten národ drahý,

co v budoucnu jej spasí!

„Moc král míjí! Lid mi nelze vésti

vstíc dob nebezpené!

Jen duchm dáno nesmrteln kvésti

a konat dílo vné.

„Ty mysliteli velký, duch králi!

Zvaž, co tvá moudrost chová,

a v mramor vný, z tvrdé vzatý skály,

vryj vné pravdy slova.

„Té pravdy, která lidstvu po vší zemi

jest nejblažší a spasná,

jíž nelze nezvítzit nad myslemi,

žet jako slunce jasná.

„Vpis pravdu takou, která slabé vzmuží

a silné skrotí jemn,
jež vášn smíí, soky láskou sdi*uží,

ráj stvoí z širé zem.

„Zvst pravdy, která vzpímí mužné šíje,

že neskloní se v robství,

a v prsou nepátelských pote zmije,

jež soptí hnusem sobství.

„A všichni duchem volni, srdcem isti

se o slas žití dlí,

ne jako dravec lpící na koisti,

z níž ssaje, zkrvavlý!
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„A zvíeckos se mocným studem zdésí

té pravdy zlatých žár,

a z lidských srdcí prcluiou zášti besi

i démonové sváru.

„A smle prsa vznešených i skrovných

se v blahé vzedmou pýše,

že vlas je obcí bratr sobe rovných

a hodných lidské výše.

„Skvost nejlepší, jejž duch tvj pemítavý

si dobyl v žití celém,

a zvelebí kdys jedince i davy —
sms otrok a šelem

!

„O najdi slova hromová i slunná,

ó slova arodjná,
a svítí spásou zlatá jejich runa

v tmu zbloudilého hejna!

„A moudrost jednou pravdou pesvdivou
své zlaté jádro zjeví,

a blaze tomu, kdo ji pojme živou,

a béda, kdo jí neví!

„Tu pravdu pak, jež duchy vznese k výši

a nedá lidstvu klesat,

jak odkaz lidu svému v srdce vpíši,

vez, dám ji v kámen vtesat.

„Vz, v mramor zlatem ryzím vykládanou —
to zlatem cti a vdku —

-

tak dám ji vsadit nad chrámovou branou;

a mluví k srdci vk!"

I stál tu mudrc se sklonnou hlavou,

již velká hntla tíha;

zdaž chová pravdu takou pronikavou

dn jeho zašlých kniha?

Zda všecko myšlení a zpytování

se dotoužilo plodu,

jenž pravé blaho, pravé požehnání

by lidskému dal rodu?

i všecko mudrctví, ves um je lichý

a nemá spasné moci?
Tak hloubaje šel v píbytek svj tichý

a pátral dnem i nocí.
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Tam ped balvanem mramorovým stával,

kde s dlátem rytec ekal;
již unášel jej velé jiravdy nával,

zas mrazný klam jej lekal.

Kde nalézt pravdu velmocnou a silnou,

ó která jest to, která,

jíž dáno kouzlo, v spásu neomylnou

vést pokolení sterá?

A když tak váhal toužn pemítaje,

jak zjasnit pochyb stíny,

zel, jak si mladý rytec pi tom hraje

a cosi robí z hlíny.

Chtl lovku to zhnísti ku podob
a tím se pachtil v potu.

Jen man mudrc toho všiml sob
a zašel na samotu.

Chtl v moe pravdy ke dnu vhroužit duši;

spl proto v lesy husté,

kde lidský rej ho z dumy nevyruší,

a bydlel v sluji pusté.

Až teprv sníh když zavál stuhlou pdu,
zpt pišel ze své skrýše;

zrak vpadlý ml a zvetšelýcli byl úd
jak pízrak z mrtvých íše.

On nenalezl ju-avdy! Ze všech trud
jen pochybnost si nesl

!

Rván divým spárem zoufalství a studu

v prach na svém prahu sklesl.

A hle, tu ztrnul, novou zdšen ranou!

Neb králv mramor bílý

byl zmaen ! Postavu ve vytesanou

jun uhlazoval s pílí!

Ten uhntený, malý lovk z hlíny

byl prvým, chabým vzorem;

te rány dláta hmí jak hromoklíny,

te obr jest jich tvorem.

A pod hochovou tvrí rukou smlou —
hle — mramor živým zdá se!

Tu stojí lovk s výsostí svou celou

a v plné lidské kráse!
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Hoch spatil kmeta. Kleknuv strachem zbledl

a vyznával svou vinu;

však mudrc v náruí jej k srdci zvedl

a zvolal vroucn: „Synu!

„Pro z umné ruky tvé ti dláto kleslo?

Mníš, žes mj mramor zkazil?

Tys našel vytoužené, zlaté heslo,

tys pravdu piobrazil!

„Bu lovkem! To moudrost, v níž je spása!

Bu lovkem ! zde vpíši.

Bu lovkem! a vný mramor hlásá

stm národ a íší.

„Vždy lidstvo nad roby a nad divocny

zvst pošlechtí jen tato!"

I vepsal mudrc na podstavek sochy

dvou slov tcli vné zlato. —

To udalo se v pohádkovém luhu,

kde zlatý východ záí.

Poj, nesme v západ o tom zvst, mj druhu,

kde národy se sváí.

Ó bume lidmi! Heslo prostoduché

a vymyšlené v ráji

!

i zave zášti, dravou vášní hluché,

že lidskost — jest jen bájí?

!

M
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Skoro jako v bajce.

tlys, mailanie, pnkavku ml svlaéec v lásce skryté.

— Vy jist básníku ten nápad odpustíte,

že mže rostlina si zamilovat ptáka. —
Byl svlaec lesní to, jenž tam, kde park se smráká,

ros blíže potoka a zídky puklé místy,

a smutn i)lazil se už pouschlými listy,

a smutn poslouchal tam z lípy ten hlas ptaí,

zoufaje, samoten že kvt svj travou vláí.

Chtl zkusiti, zda strom by opjal silou sporou,

strom s obrovitým pnm a rozbrázdénou korou,

a k hnízdu došplhal, tch písní sladkých zdroji.

Neb vil bláhový, že nco jest, jež pojí

vše kvetoucí s tím vším, co vzduchem létá, zpívá. —
(Mn zdá se ctižádost ta, madame, dosti tklivá.

Vždy víte, milenci že blázny jsou a snaží

se být vždy pospolu, — a víte, že to blaží!) —
Jak lovec ecký, cht Dianu pekvapiti,

po zvuku rohu šel, jejž v dáli slyšel zníti, —
liány rženec pln modrých zvonk, chtivý

spl výš, kde pnkavu zpv prozrazoval snivý.

Pnkavu zulíba a mít, o jaké snní!
Žel, píliš krásný sen! Neb již až k vysílení

šáv krapet doerpán, jejž zem svlaci dala.

Vždy volnj' úponka mdlá, kehká výš se pjala;

a rána každého kvt její vadl chvatn.

Neb a to svlaec byl, pec ve si neobratn:
byv zrozen ve tráv, kde mravencové žijí,

zatoužil k vrcholm, kam veverky se kryjí.

Tam vítr drsn vlá a houstne stín se tmící.

— Le, madame, milenci jsou téhož rázu všicci. —
Až k hnízdu, odkud znl ten hlas v nebeském plesu,

vždy stoupal, vil se výš náš prostý svlaec les!

Když posléz dosáhl už svojí pouti cíle,

snést' nemoh' onen chlad, jenž listím vlál tak mile,

a skonal, ped smrtí tam vydav z pod vtvice

kvt ješt poslední, jejž neuzel pták více.— Jak? Madame, vzdycháte a kloníte svou hlavu?

Zpv svlaec zbožuje a zmírá pro pnkavu!

Frangois Coppée. Z franc. pel. Lad. Tesa*)

*) Ukázka autorisovaných peklad knihy F r a n c; o i s Coppée: „Poesie",
jež vyjde v „Kabinetní knihovn".
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stery, rozsálilý

mi ani jediný

Tripolis africký.

Napsal Quido Mansvet Klement.

aký to píjemný a ivstvo mile rozrušující pocit— ekat
nkolikráte tyiadvacet hodin na odjezd lodi, kteráž

mne zavézti má v kraj toužebné hledaný a která pi
visí dohré vli nemže odplouti! ]>ežim den co den ti-

kráte ku pístavu a tážu se, kdy konené vypluje parník

do Tripolisu, avšak pokaždé dostává se mi stejné pív-
tivé odpovdi: „Až bude míti dostatený náklad!" A to

trvá již pátý den. Bože dopej mi trplivosti! — Ke-

j^ -,. Ijylo uliky v mesté La Valet na ostrov Malt, kterouž
0^:'''"''''

) bych ncbjd zevrubn prostudoval, nkolikráte po so])

-; -^ l)rohledl jsem si — ze dlouhé chvíle — znamenitosti

a nádherné monumentální stavby tohoto zajímavého

,^ , msta, kterých je znaný poet, a lo poade ješt ne-

^ chtla odplouti. Nejdkladnji proldedl jsem si paláce

slavných Janovník (Jolianit) a sedmi svdk, pak ra-

dnici, starou katedrálu, velkou hvzdárnu, proslulé klá-

arsenál a slavnou tvrz St. Elmo ; ale krom toho neušel

dm, ve kterémž bydlela njaká krásná malinká Malte-

zanka — obyvatelky ostrova Malty jsou totiž vesms malinké — maji-

telka velmi pravidelného oblieje a záného oka, co do postavy drobounce

jemná, ale pi tom mile kulaouká ... i takovýto zhoubný úinek mže
míti dlouhé ekání na odchod parníku! Již znal jsem všechno ve mst,
ale parník dosud nejel . . . Kdy konen odpluje? — Nevíme! Dobrá

tedy! Vydal jsem se zatím na cestu „do vnit ostrova" a prozkoumal

jsem letmo tch 27") tvereních kilometr i)lochy celé Malty a shledal

jsem, co šastnjší pedchdcové moji už dávno objevili, že spoívá na

ohromné vápeníte skále, a potom že jest co do množství obyvatelstva

ukrutn pelidnna; dále pebedl jsem všech pt potok, jež ostrov

protékají, spatil jsem na msíc duben vskutku tropickou vegetaci, z níž

vynikaly nejvíce proslavené maltanské rže, ohromné palmy, spousta

bavlnných jdantáží a úplný nedostatek jakéhokoli lesíku; co pak se

týe zveny, musím k vli cestopisné dkladnosti konstatovati mnoho

tisíc kus hovzího dobytka, ješt vtší poet koz a ovcí a veliký poet
vhlasných mezk a osl maltanských. Vracím se z této výzkumné cesty,

a parník — dosud neodjíždí.

ta téhož dne báse, jižto zde napsal Byron v msíci kvtnu
isil — „Louení se s Maltou" — byl jsem téhož mínní, jako pro-

slulý básník; zaal jsem všechno kolem sebe nenávidt a nenávist tato

stále rostla. Ba i ty krásné drobounké Maltezaky, jakož i ztepilé po-

stavy Maltezan zprotivovaly se mi již do duše; nádherné budovy,

kterýmž jsem se díve radostn obdivoval, dsily mne nyní svou fadessou,

a ta ustavin stejná nel)es mod i ten stejný slunce jas mne strašn

nudily, avšak — ten protivný zvdavec tamo v plátném anglickém, až
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na paty sáliajícím kabát, kterýž se jako vný nohsleda na mj stín

zavsil, každý mj krok, každý mj hled a všechen mj poln-b stopoval,

pivádl krev mou zvolna do varu a nervj' mé do zoufalého rozilení.

I v nejodlehlejších ulikách msta se mn mimo nadání všude zjevoval,

maje na tvái vždy týž škodolibý úsmv, který v mé situaci asi totéž

znamenal, jako kdyby se mi pímo byl vysmíval: „Vidíš, neujdeš mi,

musíš ekati!" V pístave rozmlouval vždy jen s tmi osobami, kterýchž

jsem se já byl díve na to neb ono tázal, patrn aby zvdl, na se

vyptávám. Protivný to vyzvda! . . . Desátého dne mého ekání zevluji

z rána v pístave a parník se ješt nemá k odchodu. Rozmilý tená
se nyní asi také již tak škodolib usmívá, jako onen mj živý stín

a slídi, kterýž stejným tempem po pístavní zdi se prochází a mne po

chvilce vždy svým pátelským úsmvem oblažuje.

Zadíval jsem se konen s úplnou resignací do vn krásného

moe a tu se mi pojednou vynoil z rozpnných vln — onen božský

pvec Arion, jenž pronásledován loupežníky, do moe a zrovna na hbet
delfína se vrhl, kteréžto hudebn-poetické zvíe, okouzleno Arionovým

unášejícím zpvem i binkotem lýry, s bájenou rychlostí do Taenary

v bezpeí ho zaneslo. „O, ty moem vládnoucí Neptune, nech z útrob

moe vynoiti se také takové njaké zvíe, aby mne — —
" „Dovolte,

pane, abych se Vám pedstavil; mé jméno jest Anibale Vari, a jsem

starožitník z Florencie!" Jako hadem uštknut odskoil jsem, nebo mj
nohsleda byl mne to vyrušil z mythologických myšlenek a stál usmívav

pede mnou. „Pane!" To bylo jediné slovo, které jsem ze sebe vypra-

viti dovedl, nebo ctný pan Vari pokraoval již, nedávaje se mou oi-

vidnou mrzutostí nikterak másti: „ekám, jako Vy, pane, na odjezd

parníku „Vilajet" do Tripolisu a jak zajisté pochopíte — hrozn se

nudím; myslím tedy, že jakožto spolutrpitel, nepohrdnete mou spole-

ností." — Situace byla velmi komická, a po notném výbuchu smíchu

podal jsem nenávidnému dosud cizinci pravici a zárove vj^jevil jsem

mu upímn, za jsem ho považoval. Od té chvíle byli jsme cestovními

pátely. Cílem jeho cesty byly zíceniny msta „Leptis magna", kdež

doufal ve mnohý vzácný nález starých mincí, broncovin a skulptur,

kteréž tam zhusta se vykopávají.

Po tomto zajímavém seznámení byl nám osud velice pízniv, nebo
druhého dne na to obdržel „Vilajet" dostatený náklad a konen dva-

cátého dne mého ekání asn z rána vytaženy kotvy a pod tureckou

vlajkou vyjíždli jsme kolem proslavené tvrze St. Elmo ven do lehce

rozvlnného moe. Náš šroubový parník — však nikoli, jenom parníek,

nebo byl mnohem menší „Vyšehradu", kterýž po stíbropnné Vltav se

prohání — nechtl se mi jakožto starému a zkušenému námoníku ni-

kterakž líbiti, a když jsem byl zkoumavým zrakem prohledl jeho vnit-

nosti, seznal jsem, že jej mnohý chronický neduh tíží. Ten jeho stroj

byl jaksi dychaviný, pracoval tžce a lín, tak že jsme sotva pt
anglických mil za hodinu uraziti mohli. Zaízení jeho bylo asi tehda,

když jej anglický lord jakýsi nešastnému mexickému císai Maximilianovi

daroval, nepochybn velice vkusné, ba nádherné, ale te, jsa dávno již

majetkem jakéhosi kupíka z Albánie, po odbyté period lesku a slávy,

po tolika letecli práce a útrap vzbuzoval soucit. Byl, jak na moi íkáme,
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vykuchán, to jest i)cpych z nho odstrann, ráz skvle yachtovní s nho
smyt, a parádní drulidy parník petvoen na dopravní prostedek nej-

nižšího stupn, živoící mezi Maltou a Tripolisem i)i dojjrav t^o možná
nejnespoádanjší.

Majitel lodi, osm námoník, z nichž jeden byl zárove kuchaem,
])ak kapitán a všeho všudy ti cestující, poítaje ovšem i mou malikost,

tato ominosní tináctka, kteráž by povrivému cestovateli na takovéto

zbdované lodice zajisté hrzy nahnala, oživovala smutn zápolící „Vi-

lajet". Tetí cestující byl mladistvý literát francouzský, kterýž od jistého

spolku v Lyon šest tisíc frank na cesty obdržel a nyní také na po-

beží severní Afriky spchal. „O Svatobore, Svatobore!" — pomyslil

jsem si, slyše o tak slušném píspvku na cestu, „ty vypravil bys za

tuto sumu zrovna dvacet spisovatel, ale ovšem nikoli za moe!" Ten
Francouz hodil se jak náleží ke mn a já asi k nmu, nebo nastal

mezi námi ihned pomr velmi pátelský. — A tak jsme tedy jeli do

„tmavého dílu svta". —
Jasná záe slunce, nedušená ani jediným oblákem, rozlévala se

s temn modrého lazuru nebes na lehce rozeenou hladinu moskou,
a místy dosti píke spadající behy ostrova, kolem nhož jsme na vý-

chodní stran pluli, se svými choboty a zálivky jakož i s vynívajícími,

ostrými mysy odrážely se malebn od šumícího a zpnným pasem se

obmykajícího moe, ve kterémž zdánliv plovaly. Když byla lo objela

nejjižnjší bod ostrova, tak zvanou „bránu široka" (Par sa scirocco)

zmnn kurs o málo na áru tripolisskou
;
jižní a zcela píke a srázn

vystupující ás ostrova Malty, prostá všech záliv, noila se zvolna

vždy hloub a hloub do proud moských, za krátko nl už v dálce

jen nevysoký pruh zem z lesklé hladiny, konen i ten zmizel s obzoru

a — kam jen oka hled dosahoval, kolkolem moských vod ohromná,

nepehledná pustina. Zvláštní pocit zmocuje se cestujícího pi pohledu

na široširé moe a dojem jest pokaždé, aspo na zaátku jaksi skliu-

jící, nebo každému pichází na mysl pomr nicotné lodi k nesmírné

spoust mokrého živlu a jenom znenáhla uvyká oko i obraznost lovka
tomu úchvatnému a vznešenému, by i úžasn jednotvárnému obrazu.

Chechtaví rackové provázejí naši lo a hrají si stále s vlnami, na jejichž

hebenech se vždy na okamžik usazují, ale hned na to v luzném pohybu

zase do výše veslují vyrážejíce onen teskný skek, který v as boue
s- hukotem vln a vtru dsn se mísí. Za to pilétá jen velmi zídka
v tyto koniny onen nedostižný král letu, perutí delších nad kondora,

kterýž pluje nesmírnou íší vzduchu, vzdaluje se do ohromné dálky od

svého stromního hnízda, lov létací ryby, na kteréž se rychlostí blesku

dol vrhá. Poprvé spatil jsem tohoto „ptáka fregat" (Tachypetes aquila)

v Stedozemním moi; jeho ohromná, daleko na ob strany rozepjatá

kídla prorážela mocným rozmachem vzdušné vrstvy tak rychle, že jsme

tento opeený meteor jenom nkolik okamžik pozorovati mohli, ano

jeho bloskvoucí tlo, v erné ohromné spony mocných perutí zavšeno,

jako bílá jiskra smrem ke Gibraltaru prchalo.

V mokrém živlu pak doprovázela nás též družina veselého ko-

monstva, nebo pojednou objevilo se znané množství klassických delfín,

kteí s pekypující jarostí života v zelenavých proudech všelijaké rejdy



472 Quido Mansvet-Klement:

provádli. Zdá se, že jako na povel dávají lodi v plavb pednost, z-
stávajíce schváln pozadu, naež pak jedním úhozem mocného jíloutevního

chvostu, jak vycviené mužstvo v adu se staví a potom jako pi do-

stizích s lodí v zápas se spouštjí. Zápas jest ovšem, i kdyby to byla

lo sebe rychlejší, proti vodnímu letu tohoto zvíete zcela nemožní,

a nepotebuji zajisté ani široce vj^kládati, že náš „Vilajet" o palmu

vítzství nikterak se nepokoušel. Pedhonivše nás, vynoili se delfíni na

celé áe smlým obloukem na povrch vody, ukazujíce nám (snad na

znamení hlubokého opovržení) své erné lesklé zadky, a na dkaz, že

jest jim to všechno opravdu jenom híkou, opakovali nám svou dosti-

hovou produkci až do omrzení. Plinius a mnoho jiných pán starého

vku tvrdí, že jest delfín zvíe velice chytré, a vypravují tomu na dkaz
nmoho pkných povídek, z nichž se mi vždy nejvíce líbila pohádka
o chlapekovi, kterýž den co den krmíval delfína, jenž na behu druhdy

slavnýcli, ale v jistém ohledu rozkiených Bájí (Martial I, 68. „Jako

Penelopa pišla, odchází co Helena") se prohánl a konen hochovi

za dar vezdejšího chleba tak vdným byl, že ho denn na svj libet

pijímal a takto do Puteoli pes moe pevážel, kdež hošík školu

navštvoval. Chlapeek se však jednoho dne roznemohl, zemel a delfín

ekaje mnohý den, konen zachvácen nezdolným zármutkem, také vzal

za své. Povídka tato jest zrovna tak pravdivá, jako je vrný obraz

delfína, jejž nám umlci naši tak asto — na nos vsí.

Hlemejždí naše plavba ubíhala rychlostí ptimílovou za hodinu,

i poítali jsme tudíž, neuaskytne-li se žádná pekážka, že tch sto a se-

dmdesát pt mil za šestaticet hodin urazíme. (Poštovní parník Lloydu

by tuto cestu vykonal za sedmnácte hodin.) Život na palub, s kteréž

jsme se po celý den ani nehnuli, poskytoval velmi málo zajímavých

moment a ponvadž jsme skvlou spíži s výborným „portrem" z ostrova

Malty s sebou si vezli, nebylo nám teba umní kuchae — námoníka
do rozpak pivádti, i svili jsme mu tudíž jenom vaení erné kávy,

kterémužto úkolu on za to znamenit dostál.

K veeru vyrovnalo moe všechny své vlnité záhyby a slunce ob-

ráželo se zlatou záí svého jasu od lesklé hladiny, podobné roztavenému

kovu, a vn unášející a snad nejkrásnjší zjev ve pírod, jakýmž

jest západ slunce do temného moe, poskytl našim zrakm divadlo ne-

skonalé krásy. Z té ohromné, vždy níže a níže klesající žhavé koule

nesálal již žár nezmrného množství svtla, ten mocný jasu i)roud se

zjemoval a jako ztemnn dusivým závojem, vysílal klesající znenáhla

kaskádu paprsk, rozlévaje na odpoívající už vody moské lehkou zlatou

záplavu. Planoucí koruna našeho svta pozvolna ztápla své záící pa-

prsky do tiché hladiny a noila se níže a níže, až rudá koule její ko-

nen dotkla se ohromné plochy zrcadlov skvoucího oceánu. Hloub

a hloub spouštlo se slunce, barva nebes zaínala se krýti ržovým
svitem, jehož tóny znenáhla bledly, jsouce živji vroubeny zlatým leskem

;

pojednou, jakby klesající kolos novým ohromným žárem bj-l vzplanul,

vytryskly z nho obrovské žhavé proudy a zaplavily na rozlouenou
všechen náš obzor. Pak zmizelo slunce za rud zbarvenou hladinou.

Nastala chladná noc, a lehký vtík od severozápadu rozrušil

slab moskou hladinu, na kterouž se zatím rozlévati zaal bledé luny
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svit, a mihotavá svtla iicsctnóhn množství livczd záila na tmavó

klenb nebes.

My ti cestující od severu konené vyhledali jsme si jedinou ka-

jutu, kteráž obsahovala tyi, eknme dosti slušné postele, umístné
po dvou nad sel)Ou a když jsme se byli z jistých píin dohodli, že já

liudu spáti v prvním „poschodí", nebylo nijakých pekážek, abychom si

ulehli, a za nedlouho nastalo i v našem kumbálku, jako na lodi vbec,
ticho. —

Silné otesení lodi mne v noci zbudilo. Naslouchal jsem. Huení
vtru a šum mocných vln dorážely dsiv na naši lo a rychle dopa-

dající kroeje na palub pracujících námoník byly zlým znamením.

I'i slabém svitu mžourající tangentální svítilny, na kteréž kymácení

naší lodi jasn vidti bylo, hledím do pízemku, avšak lžka mých
spoleník jsou prázdná. Již jsem také dole a zaíná mi krušná práce

oblékání, nebo následkem znaného kolísání lodi nemohu nikterakž

dosíci pevného stanoviska. Na tom však není dosti, nebo teprve nyní

s hi'zou naslouchám a pozoruji, že lodní stroj nepracuje. Vyrazil jsem

na pólo obléknut po ki'kolomných schodech vzhru na palubu, ale prška

solné vody, zanesená s hebene vysoké vlny, kteráž nás daleko stranou

odhodila, zalila mi oi, že jsem chvíli nemohl prohlednouti. Konen
vidím nedaleko vchodu do strojírny své spolutrpitele a drže se všeho

možného, spchám k nim. Okamžit byl mi celý stav vcí jasný. Jedna
z hlavních pak stroje praskla, strojník ji práv spravuje a s námi hrají

si tím asem vlny jako s míem. Tuto nepíjemnou situaci snažil se

kapitán zmírniti nkolika poloshrnutými plachtami, a ponvadž svítil

msíc jak rybí oko, nelekali jsme se vichru burácejícího v plachtách

a lanoví, akoliv bylo moe znan zbouené. Za hodinu byla vada na-

pravena a toužebn oekávaná první tempa parního stroje vyhrkla

z útrob lodi. Byly tyi hodiny z rána a voln klestil si kolébavý

parník cestu vlnami pi stejn silném vtru. Pedvídali jsme již znané
opoždní našeho píjezdu do Tripolisu. — Tím asem zlepšila se po-

vtrnost a slunce zstalo nám již po celý den vrné;' obloha, po níž

jenom lehounké bílé mráky se pehánly, byla stále barvy tmavomodré
a jen pobyt na palub byl ponkud nepíjemný následkem dujícího

vtru a astých pršek slané vody, jež zpnné vlny po nás házely.

K tomu družilo se ješt silné kolísání a houpání parníku, takže volná

a pímá chze na palub zcela nemožnou byla.

Hlubokou soustrast projevil jsem téhož dne cestujícím, kteí pi-

nášeli Neptunu ob moské nemoci a oni zase s utrápenými tváemi
litovali, že mocný vládce mokrélio živlu také ode mne nevyniáhá „moské
bern" ! Bh triton a nereidek nežádal dosud nikdy ani pi nejhroz-

njších nepohodách na moi ode mne této dan a osvduje se na mn
plnou mrou poekadlo námoník, že v nedli narozenému moe ne-

škodí ! — Kéž tak zstane

!

(pokraování

)

.",1
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Šotek.
Fantastická báse od Svatopluka echa.

(Pokraováni.)

yl-t ertík, zbaven tísné blánek,

zvolna .stásl vkovitý spánek,

povypjal se z pestroskvélé pdy,
natahoval zkoprnlé údy
a jak si)lasklý mch, když bobtná dechem,

tílko zhntené zas šíil, dloužil,

až pak ze žaltáe skoil spchem
na bžka, jenž za tžítko sloužil.

Odtud smál se drze vdátoru

do ztrnulých, vypoulených zor.

Posléz' ruka kustodova maní
nad pitvrku šklebivou se vznesla,

však než mohla dopadnouti na ni,

již na rarach zoubky cenil s kesla
;

hned zas cliytil nebes ložních šru,
šplhem opiím se mihl vzhru,
odtud stemhlav na divan se spustil,

v kout starým haraburdím šustil,

kolem glóbu zarejdil si skonou,
pemetl se nad severní tonou
a te uenec ho v týle cítí —
hrzou schvácen z komnaty se ítí,

v divém trysku prudce tlem tepe,

jako šílen do týla se tepe,

bez oddechu pádí adou síní,

vráží do knih, odlitk a skíní —
teprv dole v erstvém chodby vánku

klid se vrátil do schlazených spánk.

Stanul, udeil se v elo — Bda!
Což tak zdtinštla leh ta šedá,

že již babských strašák se dsí,

klamu smysl, jejž mu na nos vsí
híka obraznosti choré?! Štstí,

že zrak žádný nespatil to scestí.

Tak se utišil. Šat pece s péí
protásl

;
jda zpátky volným krokem,

jakby skrytých obával se léí,

v každém kout bystrým bádal okem,
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a když otevel své jizby dvee,

k žaltái spél první pohled plachý —
aiii stopy nikde po píšee,

jež mu nahnala ty smšné strachy! . . .

Pise zase k dávné, skvostné knize,

lepotou se kochal rouch a tváí,

z jemné, zlaté arabesek píze

pilné tkal svou píští slavozái,

všecliny díla pvaby a cnosti

snášeje do stati sáliodlouhé, —
k tomu za lék choré obraznosti

místo kávy mléko srkal pouhé.

Z jitra do veera celým duchem

ponoen je mezi vetché desky,

bez úinku na kustodu hluchém

svážejí se podízenou stesky:

Tajný škdce od nedávné doby

v Musejí prý tisíc neplech robí.

Pro knihu kdo s katalogem jde si,

jinou za ni vezme ze pihrádky,

pravou najde asem v kout kdesi

aneb ztratila se bez památky,

celá knihovna je irý Bábel —
a též sbírky jakby hatil ábel!

Mezi tpytné kolibri a hmyzy

vadny jsou lastury a kyzy,

motýl skí chová netopýra,

v hejnu pvc straší oi výra,

morce zabloudilo mezi dravce,

žál)a skokan mezi pežvýkavce,

áp má nápis, který patí ke lvu,

axolotl takto zmnn v želvu,

zabloudila trilobit jména

tam, kde sbírka bžk vystavena,

mezi cep strašlivými hroty

skromn visí Puchmýrovy boty,

kostra mastodonti jednou z rána

husitským je sedlem osedlána,

na nmž orang-utan s vážnou lící

Strádonickou chová popelnici,

mumie se pyšní zdobou knír,

vedle indiánská dýmka niíiu

kajmanovi ouhá z dsné tlamy —
zkrátka, všude šprým a zmatek samý.

Avšak náhle jinam všechny hledy

upjala se na bojišti vdy.
31*
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V Muzeji se choval drahocenný

pergamen, stem vk posvcený,

ryzím zpvem nadšeného vzletu

velebící skutky hrdin slavných,

vzácný svdek duchového kvtu
v naší vlasti za dob šerodávných.

Ale zkusil cizí .«kepse dravost,

ba i doma hloukem hánc strádal,

a z tch jeden, když sok hájil pravost,

dnem i nocí po dkazech bádal,

zkoumal každé slvko lupou tenkou,

ostrou sondou šáral v každém list,

až kdes našel cosi nad písmenkou —
známka diakritická to jist

!

Zahmotil hned veejnosti bubnem,

rozhlásil svj nález v ryku chlubném

:

„S této kliky pouhé, s toho bodu

celou stavbu klamu zvrátím hrakou :

Nesetkáš se v žádném dob tch plodu

s hákem takovým neb jinou znakou —
zanesl nám teprv Hus náš velký

v liter sad ty motýlky a velky."

Všechno mlí, omráeno žasem,

až sok jeho tuím zvolal hlasem:

„Škoda vru devce, jímž má ruka

ve prach svalí toho nedouka!

Prvním vzhledem na ernidlo jiné

všechna podezelos známky mine

;

pi opisu za dob našich vznikla:

pouliá —• kaka to, jež z brku stikla!"

Hahoj ! Uená se strhla vava.
Diváku to leckdy rozkoš pravá,

když tak v zápas vdy proti sob
bojovní dva kohoutové mí,
že kol v divé vyškubáno zlob
chumelí se vlastní, cizí peí.

Le i neuenci v tuhou rvaku
dostali se pro neblahou znaku:
Teka! na praporu jednom stálo,

Kaka! vesele na dnihém vlálo,

pro kaku a teku v lítém boji,

národ rozštpil se v tábor dvojí,

zrádci ! zde a tamo : blbci ! znlo

;

v boji tom vše jiné dílo dlelo,

brk se zmnil v kord a v tesák dláto,

dštilo vkol kamení a bláto,
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i též bitké, jedovaté stely —
Na rukopis málem zapomnli.

Až hlas jeden vynikl z té vavy:
„K emu poslouží ten zápas dravý?

Prv a véda spornou známku zbádá —
do té doby mliž marná váda!"

Hlas ten zvítzil a pedmt sporu

vydán zkoušce ueného sboru.

V Muzeji na podezelé skvrn
bh ví jakou kyselinou pavou
chemik rozbor konal opatrn,

až svj nález podal, vrt hlavou:

„Nemohu než s podivem a hnusem
vc tu pojmenovat — ertím trusem !

"

Užaslý sbor trnul bez hlaholu.

Jenom kustos v dolním konci stolu

jako uštknut hadem vzkoil div,

dlanma si zastel bledé tváe
a vzdech táhlý vydal žalostiv

:

„Ach, vše ztropil rarach ze žaltáe!"

Vdci slovm záhadným se diví,

k úsmvu ret nejeden se kiví.

Náhle vrzly dvee v lehkém ruchu:

Dovnit šlehl oek rudým žárem

pitvor chundelatý s ržk párem

a zas unik' v mefitickém puchu.

Celý sbor tu polekán se zvedá,

u kustoda vysvtlení hledá

a když seznámil je s knihou, šetkem,

vrtí hlavami nad bájnou zvstí,

však zjev nedávný jim vážným svdkem,
že cos' divného zde skryto jesti.

K ráznému se odhodlali inu:
zbavit Museum tch mrzkých pletek,

zbádat záliadnou tu ertovinu,

vyšetit, kdo tajemný ten šetek.

Vdce zvolený, vše s péí váže,

nar plán a cestu k met vhodnou,

u všech dveí rozestaviv stráže,

aby léí obklíil zv škodnou.

Voj se schystal, každý zbra svou vole:

staré kelty, Táborit cepy

neb jen skromné deštníky a hole,
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jeden foukaku též s perským práškem

uchystal si k honb za raráškem.

A byl hon to slavný, velkolepý!

Brzo honci šklebivého asa
z pavuin kdes v kout vyplašili,

rozlehla se vava muohohlasá,

huš huš ! znlo, zbran harašily

a ert veverkou jim prchal v kole

:

Tamo hned — zas tam — tu výš — tu dole

jako sídlo potvrka ta hbitá

bleskorychle semotam se kmitá,

honci za ní s kikem; ten jak slepý,

holí tíská popelnici v stepy,

onen v druha místo v asa tlue.

Ze sálu v sál šotek prchá rue,

skáe v okna, rejdí po balkon,

uený sbor za ním v ryném shone . . .

A lid venku s úžasem se staví,

na ulici vzrstá v husté davy.

ruce spráská: „Jaký div se dje?
Ruch a život vjely do Museje!" —

Do sín zas prchal asík ilý

a než za ním honci pikvaili,

obratn se schoval do klobouku,

jejž kdos odložil na skíni brouk.

Za podšívkou ukryt smál se tiše,

halas pádících kol vdc slyše,

až pak upocení, utýraní

upustili od marného štvaní.

Zvolili však výbor sedmi len,
aby hledal piln ve dne v noci,

až se zmocní rohatého plenu.

Tu smích šetek jedva doved zmoci:

neb kde vc má usnout jaká koli,

tam se u nás pro ni výbor zvolí!

Ale klobouk, nyní asa skrýše,

ocitil se na vhlasném ele
statného práv eských hájitele,

jenž se chystal práv na snm íše,

by tam bránil bitkou ducha zbrojí

ve pi svaté domovinu svoji.
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Když pak dojel mésta na Dunaji

a tam zase v radícím se klubu,

nikdo nespatil, jak diblík v taji

klobouku se vyhoup' na obrubu

a jak potom za poslanc zády

zaal mrzké šibinky a spády.

eník lící ozdobn a tkliv

tuhý zápas, který na n eká,

kde pí práva každou závistivé

odpírá nám zloba odevká,

že tu nutno sebrat všechny síly,

opatrné postui)Ovat k cíli,

jak as velí, scbytrale neb rázn

a dbát ve všem nejpísnjší kázn

V tom se hlásek ozval s oné strany,

kde mlel palci vážný státník Planý:

„Kázn máme dost; le jako chleba

více bystrých eník nám teba."

Všichni, že to Planého hlas, mnli,

neb jej nikdy mluvit neslyšeli",

on jen lysou hlavou rázn kýval,

svorn hlasoval a stranou zíval.

Sám te netušil, že onen hlásek

vydal z jeho šosu skiytý ásek.

Za svou prostoekost neslýchanou

utržil si, chuas, ostrou dtku,

nic že nezmže se eí planou,

zde jen teba moudrých, tichých skutk

piln chodit na snm, do výbor,

vétšin hlas dávat bez odporu,

jemn spádat zákulisní styky

tam, kdy skryté hýble politiky

yastojte! tu znova odboj bitký

ohlásil se na šlechtické stran:

„Léta pedem již ty tajné nitky

a co upedli jsme? Vojska, dan ..."

K ustrnutí všech to šlechtic ekl,

jenž byl prvním klubu diplomatem —
vlastn šotek, jenž se tajn smekl

pod frak jeho po etze zlatém.
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Nesmle mu druzí namítají,

že pec není práce bez úspchu:

eské vdy pevný stánek mají,

Museum se vzpíná pode stechu,

nová krytba nad Karlovým hradem,

jiné otázky se zvolna eší

„Tak dnes žebrák almužnou se tší,

nedbaje, zda ume zítra hladem!"

Takto zakvik' z jiné kapsy zase

kletý as a mn adou kesla

dále v rzn zpitvoeném hlase

metal do klubu ta hluchá hesla

prpovídky babské lvího vzhledu,

nadulé ty žabky, plné jedu,

jichž se rodí na sta v baenisku

zlovolného, nezbedného tisku,

laciné ty bliktry, jimiž chytá

politické hejly závist skrytá,

sama nevdouc, jak jjrovést lépe,

co svým kyjem pobláceným tepe.

Klub vzal tvánost nebývalou na se,

na poplach bil pedseduický zvonec

• do hádky a vavy mnohohlasé,

a vše chýlilo se v divný konec,

když tu klubu humorista jarý,

jemuž z šosu vtip se ozval starý,

vzplanuv nad tím posvátnými hnvy,

pisáhl, že pokoje si nedá

skiytého až bichomluvce zjeví.

Bedlivý si dával pozor po té,

až mu v prstech uvíz' neposeda.

„Ajhle!" — zvolal — „diabolus rotae!"

Ale as mu z ruky vyklouz' mžikem.

Marná byla honba za diblíkem

:

jako rtut sem tam se hbit kmital,

jako úho vysraekal se z hrsti,

a když klub ho týden marn chytal,

výtžkem byl štipec kozlí srsti.

Odtud v klubu zloboh bez ostychu

pouštl uzdu satanskému pychu,

poslance kde moha škádlil, zlobil,

žhavou síru v debatu jim drobil,

pi salonní politice dvorné,

tropil za n kousky nemotorné,
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hatil nitky zákulisních akcí,

taje klubu nosil do redakcí,

lístky i)oznániek jim z kapes kradl,

verše s cukrovin tam za n kladl,

leckomu i potmšilou smnou
za e doma piln sestavenou

podstrkoval hluché tesky plesky,

za šlechtice hlasoval vždy esky —
zkrátka, s dsnou lstí a troufalostí

zkoušel ábelské své vlohy všecky,

aby den co den až k zoufalosti

ztrpoval jim život poslanecký.

Bez pomoci snášeli tu trýze,

v marném hnvu skípajíce zuby,

až jim nápad vnukla nebes píze

:

„K emu máme spátelené kluby?

k emu naše s klerikály páska?

Vyšleme k nim prost deputací,

by jich pomocí nás zbavil áska
ádný, slavný obad vymítací!"

Na pomoc již exorcista kvapil

v eský klub, by asa vymí z nho

;

a ten brzo zkrotil rohatého,

rázným hmatem za ouška jej lapil,

do klece jej vstril pichystané

ze drátných kížk hust tkané,

do níž místo cukru, vody vsuli,

síry kus a misku plynné smly,
a tam rarach schoulen u zajetí

na bidélku pešlapuje bídn —
po vlastech pak zvsti blahé letí:

„asa pivezou nám naši z Vídn!"

(PokraoTíínf.)

\,3!/u/'~X:>:-
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Zápasy.

Povídka z pražského života

od

Serváce Hellera.

(Pokra.)

l)olenost byla již díve s programem obeznámena,

a všichni tudíž ochotn povstali.

Pán Kikavova rodina a její hosté sestoupili dol
ke koárm, vsedli do nich a jeli. Hlavní ulice pražské

byly navzdor mrazu velmi oživeny, jakož v zimních

nedlích obyejn bývá, a koáry pán Kikavovy spo-

lenosti byly by zajisté vzbudily pozornost prochá-

zejících se dav, kdyby nebyl mladší Kikava kom naídil,

aby pes msto rozptýlen jeli a teprve za novým etzovým
mostem se srazily. A takž vykonána píjemná a zdravá ta pro-

jíždka mrazivým veerem beze všeho pohoršení a nkolik

minut ped sedmou stanuly koáry u Národního divadla.

Panstvo rozdlilo se dle poádku panem Kikavou starším

ustanoveného do zakoupených tí loží prvního poadí a oddalo

se s nejvtším klidem dramatickému požitku. Hrála se Sar-

douova „Vlast" a všichni byli velkolejiým djem kusu a bril-

lantní hrou úinkujících umlc uneseni. Sám pan Kikava,
který „u Fišer" vždycky slýchal, že je inohra nudná a že má

lovk chodit jenom do opery, liboval si hned první djství a prohlásil,

když byla po druhé opona spadla, že je náramn zvdav, jak to do-

padne.

Po skoneném druhém aktu vyšli všichni do foyeru na promenádu

;

jenom pán Kikavv bratr zstal v lóži ka, že bude o tom, co vidl
a slyšel, chvilku pemýšlet. Pan Richard Lebrun odkvapil k buffetu,

aby nakoupil cukrovinek, a píležitosti té použila slena Hermína a za-

vsivši se rychle na rám své pítelkjni Emy Horské zmizela s ní

v davu prochaze. Sotva že byly ob dívky foyer jednou kolem obešly,

pikvapil k nim — kde se vzal, tu se vzal — Hermíuin bratr Jaroslav

veda si na rameni mlaounké, rozkošné dvátko, modrooké s ernými
vlasy, a v tu chvíli spatila Hermína také Jiíka Hlavsu . . .

Jaroslav zastavil sestru a její družku a odstoupiv s nimi stranou

pravil Hermín:
„Zde, Minko, pedstavuju ti svou zlatou Aninku, Aninku Hla-

vsovu, a prosím te, abys ji pijala za svou pítelkyni ! Také vás, sleno
Emo, prosím, abyste jí své srdce otevela. Má Aninka je dívka hodná
a dobrá, jako jste vy ob; pijmte ji mezi sebe a bude z vás trojice

tch nejhezích a nejhodnjších dvat z celé Prahy."

„Zapovídáme si, pane Jaroslave, všechny úsmšky!" odpovdla
vesele slena Horská, kdežto Hermína, ani slova nepromluvivši, dívku

rychle objala a vroucn políbila.
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„Jsem velmi nula, že vás poznávám, sleno!" pravila pak tisknouc

milence svého i)ratra oljé ruce, jež ve svých pevn držela. „Jaroslav

napovídal mi už tolik hezkého o vás, že dávno už jsem toužila s vámi

se seznámit. Bratr žádá, ahych vás pijala za svou pítelkyni, nuže já

prosím vás : hute vy mne dobrou pítelkyní — já považuju vás už

nyní za svou sestru, a nebudu Vám už íkati jinak, než proste Aninko.

Xení proti tomu námitky ? . . . . Vrtíte hlavou, nuže dobrá ! Zde pak

máte druhou novou pítelkyni, slenu Emu Horskou ..."

„Žádnou slenu, smím-li prosit," protestovala slena Horská,

„nýbrž prosté Emu, která vás, sleinko— zrovna tak jako prve Hermína

uinila — žádá, abyste jí byla pítelkyní."

Na to stiskla slena Horská srdené Anincc ruku a vyzvala ob
družky, aby dále popošly, nebot promenující obecenstvo zaínalo již

obraceti na ne svou pozornost.

Dívky popošly nkolik krok, ale zastavily se opt. Jaroslavova

Aninka zadržela je totiž a dávajíc znamení opodál stojícímu Jinkovi

Hlavsovi, pravila:

„A nyní dovolte, vzácné pítelkyn, a zejména ty, milá Hermíno,

abych vám pedstavila svého bratra. Zde mj bratr, Jiík — slena

Hermína Kikavova, slena Ema Horská."

„My se již, Aninko, známe! Pan Hlavsa byl vera tak laskav

a našel na Žofín mj ztracený náramek," odpovdla Hermína a za-

pýila se pi tom až po uši.

„Ale já poznávám dnes pana Hlavsu poprvé a jsem ráda, že mám
pro Národní besedu o taneníka více," prohodila laškovn slena Horská,

podávajíc bode Hlavsovi ruku.

Jiík Hlavsa odpovdl píslušn a celý chumá byl by nepochybn

ješt déle hovoil, ba snad i zaátek tetího djství zameškal, kdyby

nebyl Jaroslav z povzdálí zpozoroval svého otce. pana Kikavu. „Tatínek

vás hledá!" pravil slenám Hermín a Em. „Já se s ním dnes už

setkati nechci ... on se na mne nepochybn hnvá, že jsem nebyl dnes

celý den doma — však Mina ví, pro! Jdte tedy — na shledanou!"

To povdv odkvapil Jaroslav se svou milenkou tak rychle, že

tato svým novým pítelkyním sotva „s Bohem" dáti mohla. Krom toho

zaznl elektrický zvonek na znamení, že tetí jednání již zapone, a proud

spchajícího obecenstva roztrhl všechny tak úijIu, že se i Hermína

a Ema teprve u l(3žovýcli dveí opt shledaly.

Slena Hermína byla tak vzrušena, že z následující hry niemu
ani neporozumla. Jí tanuly na mysli jenom Jiík a Aninka — vše

ostatní bylo jí prozatím lhostejné. Hledla sice upjat na jevišt, ale

myšlenky její byly jinde, a kolem srdce bylo jí tak podivno. Dosud

podrobovala se událostem a vyšším mocem, jež osudy její ídily, klidn,

s resignací, ale pojednou zachmuila se ji duše a dívka cítila se ne-

šastnou . . . Nebylo jí volno ve spolenosti otcov a toho, jemuž dnes

byla— zasnoubena; tesknota jakási zaala ji svírat, i zdálo se Hermín,

že by se jí ulehilo, kdyby se smla vyplakat. Jakmile tedy po tetím

aktu opona spadla, povstala slena Hermína a ohlásivši matce, že jde

Emu navštívit, odešla do sousední lóže; avšak tam nopozdržela se, nýbrž

vyvedla svou pítelkyni ihned ven — „na slovíko".
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„Má drahá Emo," pravila kráejíc se svou družkou do foyeru,

„odpus mi, jestli ti kazím zábavu. Pocítila jsem pojednou neodolatelnou

touhu, promluviti s tebou slovo dvrné. Jest mi njak divn u srdce,

a kdybych smla, padla bych ti hned zde kolem krku a vyplakala bych

na tvém vrném srdci své hoe."

„Své hoe?!" otázala se s podivením slena Horská. „Své hoe
chceš vjT^akat dnes, v den svého zasnoubení?"

„Ach Eminko zlatá, v tom práv poznávám svoje hoe!" odvtila

smutn Hermína. „Vidíš, má dušinko, až do dneška brala jsem tu vc
na lehkou váhu, ale zrovna dnes, a vlastn již vera ..."

„Napadlo ti, že jsi se ukvapila, že's mla ješt posekat, pravda-li?

O má drahá, to prý se zdá každému dveti, když se zadalo, ba to

myslí prý i mužští, když njaké rozhodnutí uinili, na to nedbej ! lovk
nemže vn býti na váhách — jednou musí se rozhodnouti. Proto se

nerniu, bylo by to dtinské!"

„Ty mi nerozumíš, má Eminko," na to zase Hermína; „mne ne-

rmoutí, že jsem se konen rozhodla, nebo já jsem nerozhodovala

a nerozhodla. O mn rozhodl mj otec, v nejlepším úmyslu zajisté —
zaež mu Bh žehnej! — ale mn se zdá nyní, že to nemlo býti ..."

„Ty mne dsíš, Hermíno!" zvolala soucitn slena Horská. „Snad
se ti pan Richard nelíbí?"

„Nevím, má zlatá, sama, co to je," odpovdla Hermína, když
byly prázdným foyerem prošly a na pohovku se usadily, „ale mn se

zdá nyní, že jsem nemla dopustit, aby bez mého výslovného svolení

o mne rozhodovali, že jsem se mla otci opíti, nebo ..."

„Ty tedy Richarda nemiluješ?!"

„Nemiluji, má drahá Emo!" zvolala pohnut Hermína, padla své

pítelkyni kolem krku a zaplakala.

„A to jsi necítila díve?" vyzvídala nžn slena Horská.

„Ani sama nevím, zda-li jsem to cítila . . . Mne nevábilo nikdy

nic k panu Richardovi, ale on byl vždy tak dvorný, pozorný i úslužný

a líbil se tatínkovi . . . Myslila jsem si: otec peuje tak laskav o tebe

i tvou budoucnost, on tomu lépe rozumí! ... A pak, vždy víš, jak je

otec prchlý, jak se dovede hnvat, když nkdo jeho vli vzdoruje!"

„Ale, mj drahoušku," namítala zase slena Horská, „pan Kikava
má t opravdu rád, ba ty's jeho štstí a chlouba — pro pak jsi mu
neekla upímn : ,Tatínku, já pana Richarda nechci, já miluju už jiného ?'

On byl by zajisté uvážil, že mžeš býti šastna jenom s tím, kterého

návidíš, a nebyl by dal Richardovi slovo."

„Ale Emo, ty dláš mi nespravedlivé výitky!" odporovala Her-
mína. „Kdybych byla vdla, že . . . jak to mám jen íci? ... že by
mn nkdo jiný byl milejší, než Richard! Avšak já mla jsem jenom
jakési nejasné tušení, já vídala jsem, ale jenom jako ve snách, hlavu

jakousi .... a tu, považ si, drahá Eminko, zrovna vera o akademickém
plesu spatím tu hlavu krásnou, o kteréž se mi nkdy zdávalo, náhoda
seznamuje mne s ním ... mé mlhavé sny nabývají podstaty ... a dnes
vidím jej opt a srdce mé je ztraceno ! Emo drahá, pedstav si tu trýze

:

jsem zasnoubena Richardovi, a miluji Jiíka! A teprve dnes nechala

jsem se klidn zadat a oklamala jsem Richarda. Jak hanebné!"
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Slena Hermína zaštkala a skryla tvá na šíji své družky.

„To je ovšem nemilá situace," rozumovala slena Horská, „avšak

zoufat si proto pece nesmis ! Otec nenií t tak na kvap zasnubovat,

jsi na to píliš mladá ješt aneb aspo nezkušená! Ostatn netrap se—
ješt nejste svoji! Nemáš-li Richarda ráda, jako že nemáš, ekni to

upímn otci, a zasnoubení padne do vody."

„Vidíš, to íkala také matka má, a to mne pomátlo! Avšak nyní

jsem pojednou zmoudela a poznávám, že je zasnoubení pece jen slib

vážný, a cítím, že slibu takovému se má dostáti, když s plným vdomím
byl uinn."

„Má drahá," odmlouvala slena Ema, „slib jsi vlastn neuinila

ty, nýbrž uinil jej tvj otec ..."

„Avšak já jsem mlky svolila!"

„Nikoli, ty's se podrobila jenom nutnosti, kterouž jsi nemolila

odvrátit.

"

„Ty's šastna, milá Emo, že tak lehce soudíš ! Mne znepokojuje

myšlenka, že jsem se nezachovala správn — a nyní cítím, že vzím
ve kleštích

!

" pravila s povzdechem Hermína.

„A co se ti zdá, že jsi mla uinit ?"

„Mla jsem pímo a poctiv iwohlásit, že pana Lebruna nechci,

že ho nemiluji a nikdy milovat nebudu, že už miluju . . . avšak nikoli,

to jsem ješt íci nemohla, ponvadž jsem to sama ješt nevdla!"
„Ty's tedy ani dnes ješt nevdla, že pana Richarda nemiluješ?"

vyzvídala zkoumav slena Horská.

„Ach nikoli, to vdla jsem již dávno," odpovídala teskn slena
Hermína; „avšak nevdla jsem ješt, že miluju Jiíka! Obraz Jiíkv
míhal se mi v duši jen jako mlhavá njaká vidina, jako nejasný, vzdá-

lený ideál . . . Teprve vera, když jsem ho v zástupu mladých muž
pozorovala a on tak mkce a toužebné na mne pohlížel, rozehálo se

mi srdce pro nho; avšak uritého jsem pece ješt nic nevdla —
teprve dnes, prve, když jsem ho po boku jeho sestry zde spatila, pro-

citlo mi srdce a já poznala jsem, že ho miluju, ach Emo, že ho mi-

luju šílen!"

„Z toho vidno pece, že není na tob žádné viny," dokazovala

konejšiv slena Ema, „a že jenom nešastná shoda okolností panu

Lebrunovi ten kousek zahrála. Ty's byla do verejška svta zcela ne-

znalá a co se lásky týe, jako slepá. Tvé srdce bylo jako ve snách

;

mli ekat, nemli t díve zadávat, až svt a lidi trochu seznáš, abys

mohla sama rozhodnouti . . . Ale co je plátno všechno takové rozjí-

mání — pro pak jsi, Hermínko, neekla otci a matce upímn, že

Richarda ráda nemáš?"
„fiekla jsem jim to obma, ale otec dal se do smíchu a pravil

:

,Tomu ty, koiko, ješt nerozumíš ! Však ona se ti láska dostaví, jen

až panu Richardovi trochu uvykneš !' Matka pak pokrila rameny a pra-

vila s povzdechem: ,Už jsem to otci nkolikráte nadhodila, ale on dal

mi pokaždé skoro tutéž odpov, jako tob. Jednou se dokonce roz-

zlobil a vyžádal si rozhodn, abych mu s touto námitkou již nikdy

nepicházela. Nezbývá tedy, než abychom se na oko podrobily a v bu-
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doucnost nadji svou složily. Musíme toliko hledt, aby se vc co

možná protáhla. Jenom as mže nám skytnouti i^omoc. Snad asem
skuten, jak otec myslí, Richardovi uvykneš, a neuvykneš-li, doufejme,

že najdeme v njaké náhod spojence, který nás ze vší tísn vysvobodí.'

— Po tclito odpovdích pozbyla jsem, upímn eeno, skoro vší sta-

rosti, a ponvadž matka také pozdji ješt nkolikráte sebevdom pro-

hodila: ,Nelam šitím hlavu, dve, já za tebe myslím, a na mne mžeš
se pece spolehnouti!' vzala jsem vc na lehkou váhu a Richardovy ná-

mluvy zaaly mne znenáhla bavit, jako kdybychom dlali zkoušky na
njaké ochotnické divadelní pedstavení. Vysvtlíš si to zajisté také

okolností, že jsem tou dobou ješt žádné lásky nemla; ostatn kynulo

mi, že budu do svta uvedena, že zanu chodit do ples a spoleností,

že budeme dlat nyní astjší a veselejší výlety, že budeme mívat doma
hosty a zábavy a tak dále, zkrátka všechny tyto okolnosti uinily mne
lehkomyslnou, takže jsem si skoro bezstarostn s ohnm zahrávala."

„Plán paní Kikavové, abyste vc co možná protahovaly, bjd vý-

borný. Pro pak jste se ho vzdaly? Pro pak jste dopustily tak rychlého

zasnoubení?" vyzvídala dále slena Ema, naež Hermína s vážnou tváíí

odpovdla

:

„My jsme se toho plánu nevzdaly, ale otec jej nepochj^bn pro-

hledl. Ostatn má otec, jak víš, zásadu, že co státi se má, státi se

musí rychle, a tato nešastná zásada nám celý zámr zhatila. Však ni-

koli, ješt nezhatila ; musím ti vc vysvtliti zevrubn. Když nám byl

otec oznámil, že hned po akademickém plesu zasnoubení bude následovat,

a já proto starostlivou jsem býti zaala, pravila mi matka: ,Ani te se

ješt nermuf, nemáš-li do toho satku chuti! Možná, že ješt v poslední

chvíli otce pemluvím, a nepemluvím-li, musíme se tšiti zkušeností, že

z každélio zasnoubení satek nebývá! Odporem otce dráždit nesmíme,
tím bychom si jenom kus života ztrpily, a vci bychom pranic ne-

prosply. My se mu tedy na oko podrobíme, ale zaneme pak opatrn
avšak houževnat na jinou stranu manévrovat. On prohlásí vás za snou-

bence a ty budeš se pi tom tváit, ne sice šastnou, ale poslušnou

a klidnou. Tím bude otec uspokojen a zárove potšen, nebo mu za-

lichotí zdání, že v jeho péi takovou máš dvru, že i pochybnosti

svého srdce potlauješ; potom, maje vc již za jistou, nebude asi píliš

netrplivým, když vc obratn zaneme i)rotahovat, a pak — obrátíme
lio 1)u na svou víru, anebo opeme se mu vší silou a nepovolíme již

žádným spsobem."
„Dle toho mohla bys tedy býti bez starosti, a k politování byl

by jenom pan Lebrun," pipomenula slena Horská.
„Ach ano," pisvdila s nedvrou Hermína, „kdyby bylo jisté,

že se matin plán zdaí! Ale což, strhnou-li se proto u nás rznice,
budou-li z toho veliké mrzutosti a nepodaí-li se nám konen otce

obmkit aneb jeho odpor zlomiti? Mj Bože, jak se tch zmatk
dsím!"

„Nemu se, Minko má, obavami pro budoucnost!" napomínala
soucitn slena í]ma. „Není potebí, oekávati vždy toho nejhoršího,

íkali nám ve škole, nýbrž lépe jest, zachovati si klidnou mysl a d-
vovati v Prozetelnost. Proto neds se vcí, které nepochybn nikdy
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se nestanou a doufej, že otec, který si tak na tohe zakládá, na konec

liece nahlédne, že by t uinil nešastnou."

„Ty neznáš, milá Emo, mého otce ! On je dobrý, ale strašné umí-

nný, a když se mu odporuje, tvrdý a píkrý. Ostatn dsí mne také

pomr, ve kterémž nyní, aspo njaký as, mám žiti. Pedstav si: d-
lati nevstu jednoho muže a milovati vášniv jiného! Mn se to nezdá

býti ani dosti poestným ..."

„Není to arci nic pravidelného, ani dvakráte píjemného," rozu-

movala zase Ema; „avšak ty's ten celý pomr nezavinila a v zápasech,

do kterých jsme i)roti své vli byli strženi, jest i les dovolena. Ha
druhdy bývá les jedinou zbraní, zejména nás, slabého pohlaví!"

Slena Hermína bezdky se usmála. „Ty mluvíš, jako stará, zku-

šená osoba, Eniinko, akoli jsi jenom o dv léta starší, než já," pravila

už klidnji, než byla dosud mluvila; „však nedá se upíti, že je v tch
tvých eech mnoho pravdy. Jsem ti velice povdna, nebo jsi mne
znan upokojila. Ale docela nikoli. Mám ješt jednu vážnou starost,

Eminko!"
„A ta by byla?"

„Touto druhou starostí jest mj druhý pomr— k Jiíkovi. Nevím
sice ješt nic, ale oddávám se blahé nadji, že . .

."

„Že je do tebe zamilován?" pomáhala Hermín slena Horská.

„Jak pak by nebyl! To bystré oko ženské hned zpozoruje."

„Nuž tedy, dejme tomu," pokraovala Hermína; „ale co má se

díti dále?"

„To ty nevíš? Ach ano, ty's ješt docela nezkušená! Musíte se

spolu co nejdíve možná domluvit, a ty musíš mu ihned celý stav vci

vysvtlit, aby snad nemyslel, že's pro nho ztracena. Potom si budete

posílat psaníka, a když bude možná, budete se také scházet. A tak to

povedete, až se tvj píjinr s Richardem rozbije. Podporovati bude vás

pi tom okolnost, že má tvj l)ratr známost s Jiíkovou sestrou. On si

ji chce vzíti, pravda-li?"

„Ji anebo žádnou!" íká mi vždycky, když o své Anince horuje.

„Jaroslav mne bude arci podporovat a on sám také mže Jiíkovi všechno

povdt, kdyby mn to bylo obtížno. Ale co ekne potom otec, až mu
vyjevím, koho si místo pana Richarda chci vzíti? Ty znáš otcovy ná-

hledy a víš tedy, jak o rozliných stavech soudí. To bude asi nová

boue! Z tohoto odhalení mám již nyní vtší strach, než z výjevu,

kterýž asi bude následovat, až otci prohlásím, že si navzdor jeho slibu

a navzdor slavnému zasnoubení Richarda nevezmu a nevezmu." .

„Co mže otec dlat?" namítala s vážnou tváí slena Horská.

„Jiík bude doktorem a professorem — a není to snad estné postavení?"

„Ovšem, ovšem," pisvédovala Hermína, „ale otec na to nedbá,

jemu je milejší jmní aneb aspo takové povolání, pi kterém se velké

jmní dá získati. Vždy jsi ho dnes slyšela!"

„Máš pravdu, Minko! Hm — fatální vci .... Ale sláva! Te
teprve napadá mi, že máš už i pro tento zápas vydatného spojence."

„Na koho to myslíš?" tázala se radostn Hermína.
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„Na tvého bratra Jaroslava! Poslyš, Hermíno: nebude-li tvému

otci vhod professor Jiík Hlavsa, bude mu tím mén vítanou slena

Aninka Illavsova, to je pec jasné, jako slunce na nebi, uznáváš?"

„Uznávám; avšak jaká plyne z toho pro mne útcha?" namítla Her-

mína s pocitem, jenž byl smsí z nadje a strachu.

„Jaká?" odpovdla Ema. „Ta nejlepší! Tvj bratr, jak ho znám,

nepopustí, a on je energický muž. Vy dva se spojíte ku spolenému

útoku na otcovské srdce pán Kikavovo a vaší spojené energii otec

neodolá. Bojovat a útoit bude pan Jaroslav, a ty mu budeš jenom pi-

zvukovat. Cliápeš už, jak se ti zápas usnadní?"

„Zaínám již pochopovat. Ty's pece jen moudrá hlavinka!"

„Ale to není ješt všechno. Vy budete míti ješt mocné dva spo-

jence: matinku a strýce Josefa Kikavu," vykládala Ema.

„Ale za to budou proti nám tety Aloisie a Krystýna!" pipome-
nula starostn Hermína.

„Všechen respekt ped obratnými jazýky tvých tetek, Hermíno,

ale pesila je pece na stran vaší, nebo co svt svtem stojí, platily

náelníkm rodin vždy více dti a žena, než sestry, švekruše a ženi-

chové. Tak tedy, má zlatá, hlavu vzhru! Od této chvíle, co jsme stav

vcí kriticky prozkoumaly — jak se ve škole íkalo — mžeš býti

zase klidnou; já aspo hledím vesele na vaše strategické rozložení pro

nastávající zápasy: na jedné stran otec tvj a pan Richard Lebrun

s tetkami Aloisií a Krystýnou, a na druhé paní Kikavová, pan Jaroslav,

ty a — já! Ano, já, nebo i já chci pomáhat, a možná, že nebude má
pomoc tak docela bezcennou. Již tedy vzhru, sleno Hermíno, do boje

!

Nebo pozoruji, že lidé již zase pecházejí. Propásli jsme tu šastn
celé jednání— rozejdme se rychle do svých lóží, než nás tam poheší.

Myslím totiž, že nikdo ani neví, že jsme celé jednání venku ztrávily—
u vás myslili asi, že jsme ob v naší lóži, a u nás zase, že jsme ve

vaší.

"

Ob dívky na to povstaly, políbily se a odešly na svá místa.

Téhož dne neudalo se již nic závažného. Po skoneném pedsta-

vení odejeli všichni úastníci Hermínina zasnoubení zase do domu pana

Jana Kikavy, kdež ale jenom asi hodinu již pobyli; nebo hlavní úast-

níci cítili po verejším plesu jakousi únavu a také ostatní toužili již

po domovu, tak že po odbyté veei s radostí pijat byl návrh na

rozchod. (Pokraování.)



U moe.

Tiše vzdychá dívka lepá,

k ní brat malý pitulen;

opodál v beh nízký tepá

smaragd vln a stíbro pn.
„Sestiko, poj dol k moi,

budeme si v písku hrát —
jak jsou krásné vlny jasné,

jak mám dobré moe rád!"

32
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„„Není dobré, hochu milý!

Moe nevlídný je brach,

nestálý a potmšilý,

plodí hoe, bídu, strach;

lod tíští, plavce hubí,

chová nestvr divých rod —
srdce vroucí, k sob lnoucí

dlí spoustou chladných vod.""

„Ne ne!" hoch si moe brání.

„Ty ho sama v lásce máš —
pro den každý k jeho pláni

dlouho, dlouho pohledáš?

Krásná, dobrá je ta voda,

ze srdéka rád ji mám:
hojn v písek pestrých misek

pináší mi k pkným hrám."

Díví oko v dálce tkvlo . . .

Z modra vysvi plachty bl —
Zaplesala, v dtské elo
polibk déš zapršel.

„„Pravdu ek' jsi. Dobré moe!
Již se k nmu dejme v let —
Tob skytne mušle tpytné
a mn lásky celý svt!""

F. Šip.
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ROZHLEDY
V literatue, umní a vd.

z eské literatury.

Zaváté listy. Básn Adolfa Heyduka. V Praze 1886. Ná-
kladem Vladimíra eclia.

Heyduk náleží k básníkm, o nichž lze íci, že jejich píse jest

vrným odleskem jejich života. Když radost a domácí štstí zahívající

své paprsky sypaly v jeho duši, znl každý jeho popvek veselým, ski-

váním rhytmem. Jako na hladin jezera každá nálada obrážela se v nm
obrysem istým a prsvitným. Každá myšlenka jásala. Každý vzdech

jak by se rozplýval do ervánk nových, zánjších nadjí. Ale když

neoekávan stihlo krb jeho tžké rodinné neštstí, nyní, po smrti druhé

dcerušky Lily, zní píse Heydukova usedav, mnohdy i zoufale a bez-

nadjn. —
Takým Heyduk již jest. Pejte sob, aby byl jiným, nebude. Co

prochází kišálovým hranolem jeho duše, jest ryzí, hluboký cit, srdený,

otevený názor života, upímnost všude a ve všem. Dív nesl vám kytku

pestrého jarního kvítí, te za vdk vezmte zavátými listy podzimku.

Ale vždy pi nm najdete, a v tónech veselých, a chmurných,— umní.
€eho se dotkne, nabývá ušlechtilých tvar a poetického lesku. Heyduk
tvoí s naivní bezprostedností, a snad proto v písních jeho tolik svžích
nálad citových i myšlenkových. V radosti jeho není nucenosti, v hoi
sentimentálních výkik. Jest pravdivý a jest zárove umlcem.

Píse Heydukova jest písní v nejvlastnjším slova významu. Zpvná,
istá, jednoduchá, pirozená. Nehledejte v ní aífektace, není tam po ní

ani stojiy. Motiv každodenní, ale zdá se nám, jak by operlen byl rosou.

Kus pírodní nebo citové lyriky, nic víc, nkdy vyhranný v prostou

a dojímavou reflexi: a pec jak mile a vele vše k srdci hovoí! Sloky

Heydukovy proudí lehkou, hudebn mkkou kaskádou verš. Neshledáme
násilností a rádi se jimi dáváme unášeti. Šumí k sluchu našemu hned
jarní bystinou, jindy vážným chorálem hvozd, tu opt smutným šelestem

vtr podzimních. Výraz s myšlenkou druží se k sob v lahodnou har-

monii. Cítíme, že z hrudi básníkovy vytryskly zárove, již hotové

a slouené.

V „Zavátých listech^' podal nám Heyduk novou knihu lyriky in-

timní. Dlí se ve dv ásti, první tvoí Dozvuky ku knize „ V zátiší^,

druhou jest cyklus Za Lidušhm. V první nás vítá slunné, by pozdní
již jaro života se svými radostnými hlaholy, v druhé ozývá se tri)ká,

nepotšitelná boles. Básník sám sebe i)irovnává k vadnoucímu kei
a své písn k pestrým listm jesen. V nich slzami, touto rosou písn,
planulo kdysi dvé kvt ržových, žena jeho a dcerka, avšak s hoem
jest mu záhy doznati:

„Co zbylo z list? troudu hrs v psti,

co zbylo z štstí? — V adrech žal!"

32*
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Nicmén dostalo se mu blaha, jak v pekrásné jjísni „Kouzelný dar''

se piznává, že v dob, kdy vedrem parných dn života švadla hlava,

mobl píti „ze studánky dtských snv". Tamtéž volá jásav: „Stará

srdce mládnou v dtech!" a vskutku takme májový decli vane k vám
z jeho záivých slok. Nkdy jen ozve se melancholie, chmurná pedtucha,

avšak ihned zmizí, když básník pohlédne „z temna snhuplných mi-ak
v dvojí slunce dtských zrak". Láska k choti a k rozkošné dcerušce

stala se vdím dvojhvzdím jeho života. Kam šine svj krok, vidí plno

záe, a zdá se mu, že písn jeho jen proto stále kvetou, že mu je ob
vi3létají do prosivlých skrání. Myšlenku tuto vyjádil Heyduk v hezouké
básni „Drahé duše^', a v pravd nemohl oznaiti podnt ku své básnické

inspiraci s jemnjší noblessou. Probírati jednotlivé písn „Dozvuk^'
bylo by navlékati na šrku perly vždy krásnjší. Jak roztomile pvabný
jest na p. „Nový sv\ kde básník zaíká se, že už nebude zpívat,

že chce jen zírati do dtských oí, ale když mladé ruky ovinou se mu
svlacem kol hrdla, v témž okamžiku pece jest adro písní jedinou.

Nemén kouzla a nhyplné delikátnosti dýše z písní „Tajemný kve',

„ V diimdní", „Nejkrásnjší piseiV^, „ V slunci" a v druhé písni „Na
štdrý den". V této poslední již temné tušení zmocuje se básníkovy

mysli, které vyznívá v doznání, „dálná že mu byla cesta láska, ale cesta

štstím jenom krátká". Tím více plesné radosti zvoní v rozkošných

písních „V parku", „Kytice", „Ve vzpomínkách", dt, „V rose". Každá
z tchto jmenovaných jest mistrným kouskem svží, vdkuplné nálady

a slovesné virtuosity. Abychom však jen pibližn naznaili nejpknjší
ísla cyklu, kolik ješt by zbývalo pidati k tm, jež uvádíme zejména!

Heydukova sbírka „V zátiší" , tento pravdivý skvost naší lyriky ero-

tické a rodinné, zde došla skvlého vskutku doplnní.

Neradi se louíme s tmito jarými, jen výminkou zádumivými
akkordy. V oddíle „Za LiduŠkou" vládne již hoe s veškerou svojí

nespoutanou silou. Tžká žalost, beznadjná lehla na duši básníkovu.

Zasmušilost jeho stupuje se v náek vždy bolestnjší, vždyt— „jediné

dít zít umírat, to snad je nejkrutjší!" — Nejsou to elegie v oby-

ejném slova významu. Je to výkik srdce hluboko zranného, které

nikde a niím útchy nedochází. Kde cit básníkv v té míe rozrušen

propuká v plá, kde sloky zdají se býti prosyceny slzami — zdaliž nám
písluší, abychom vážkami kritického rozsudku mili jednotlivé z tchto
krvav rudých granát? Básníkovi dojista všecky stejn drahý jsou.

Tam, kde žal již pechází v truchliv melancholickou upomínku, snad
bychom nejvíce našli dojímavého poetického kouzla. Však též ostatní

zapl nám týž „písniká" vroucí a srdený. Mír ! mír ! voláme mu
vstíc — a znova zabloudí v duši jeho plno svtla a plno melodií

sladce jímavých! Není posud ze všech nejnešastnjší, nebo, jak sám
vyznati musí,

„ . . . trpí žijí osud ti a tužší,

jimž slzy žalu kamenjí v duši!" Fr. Kvajjil.
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Listy o divadle.

PISe Joitf Kuffntr.

Molirv ,, Ve zdrávi nemocný^' (le Malade imaginaire) vyvolal

v kritice zajímavou kontroversu.

Odprcm kritiky poskytnuto opt jednou divadlo, od nhož tak

rádi dovozují nepráví a bezelnost všeho kritického snažení. Našly se

hlasy, které se vší rozhodností hájily bílé, kdežto na druhé stran ne-

mén neústupní stáli zastanci erného.
— Tu ji máte, kritiku! Sama si naprosto odporuje, sama, bez

cizího pispní se potírá, sama své dvody vyvrací a hájí zárove zá-

sady nesrovnatelné. Je taková kritika možná? Mže taková kritika býti

vdcem, rádcem a uitelem ve vcech umleckých? Nepispívá sama
vrchovat na pomatení pojm? ... Ah jdte, jdte! Zavete kritický

.svj krám, necht marných šplech, jdte . . .

To jsou pívrženci víry v dokonalost, kteí takto mluví. Umní
jest jim dokonalé, takže žádné kritiky nestrpí, obecenstvo je dokonalé,

takže žádné nepotebuje, a dokonalosti v kritice by rozumli leda tak,

že by úsudek její mohl býti možný jen jeden a do slova týž, jinak . .

.

6 marnosti lidských snah

!

mn jest v kritickém tom snažení,

jak bych ml v hlav, v prsou trám . .

,

,^Ve zdraví nemocný"
,
jako jiné kusy starých dobrých spisovatel,

dával se dosud vždy v jakémsi divadelním pispsobení. Chu a poža-

davky obecenstva, které se veer sejde pro zábavu do divadla, jsou

trocliu jiné, nežli záliba uených pán, kteí navštvují arcliivy, vyhle-

dávají vzácné starožitnosti a libují sob na pežilých názorech, polo-

utlelých formách zde zachovaných. Proto se dramaturgm ukládala

zvláštní práce. Staí autoi mívali také dobré nápady, které zcela dobe
mohou pobaviti i moderního diváka, které ale jsou zaneseny a pokryty

plísní a prachem as. Znalci a milovníci starožitností snad práv ten

prach považují za píznak pravosti a za žádnou cenu nechtli by se

starousedlé vrstvy dotknouti. Ale moderní divák je jiného názoru, jemu
musíte prach pkn sfouknouti, vc náležit vyhladiti, aby vypadala

jako nová, aby se nezaal dusit a neodrazil se od vaší starožitnosti

hned naped. Dramaturgové mli tedy za úkol staré kusy uiniti co

možná i)ístupnými prostému, nepedpojatému vkusu obecenstva, zbaviti

je pítže obsahu, která výhradn spadá na poet doby a bez jistýcli

vdomostí nemže dojíti ani porozumní, tím mén záliby a bývá jen

l»ekážkou istého dojmu. Záslužná ponvatlž prostedkující tato innost
dramaturgická záležela v jakémsi umývání, vystihování, zakrojování

starých forem. Tak povstala celá literatura starých dl, renovovaných,

pispsobených novému vkusu.

Jest ovšem stanovisko, které tuto innost prolilašuje za barbarství,

ale není to stanovisko velikého obecenstva, nýbrž stanovisko vysoko-

rodé šlechty vkusu, vychování nadmíru písného a citlivého. Je to stáno-
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visko umleckého humanismu, jenž založen na ohromných pokrocích vd
kulturn historických, dává a peje každému, což jeho jest, žije a cítí

se všemi vky a národy a v dob nejnovjší nabyl mocného vlivu.

Žijeme v dob objevování a vykopávání starožitností, v dob zajímavých

restitucí, vrnost a pravost jsou hesla, vyvolávaná ve všech oborech

umní a obrážející se také na divadle.

Sem náleží i restituce text.

Národní divadlo jednalo jen v duchu této moderní vdeckosti,

která znenáhla se stává požadavkem nezbytným v innosti umlecké,

když vzkázalo do paížské Comédie frangaise o laskavé zapjení knihy

a scénáe eeného Molirova kusu. Chtlo se pochlubiti, že dává

francouzského klassika ve znní tak dokonalém, jak vedle paížského

ne tak hned jiné divadlo na kontinentu. Chlouba pyšná, která stojí za

njakou ob.
Ostatní divadla dávají kus ve skomoleninách více mén libovolných

a dovedných.

A tu práv stojíme u záležitosti sporné.

Po prvním pedstavení Molirova „Nemocného ve zdraví" roz-

stoupila se kritika ve dv strany. Jedna výmluvnými slovy pochvalovala

in divadelní správy, podniknutý ve jménu literárn-historického zájmu

;

druhá jej rozhodn odmítala, žádajíc, aby od nho bylo ustoupeno. Dvé
mínní naprosto se rozcházejících, dva posudky diagonáln se protí-

nající !

Éiditelství, režie, výkonné umlectvo a všickni, kdož asem tžce

mají nésti od volného slova kritiky, mli den zadostuinní a mnuli si

škodolib ruce.

— Tady ji máte, naši kritiku ! Pak se máme podle ní ídit ! Ta-

ková je, sama si odporuje!

Bylo vskutku tžko vyhovti jednomu a zárove se naprosto ue-

odvrátit od druhého. Kdyby výkonné umní mlo jíti po píkazech

kritiky a žíti jen od ní, v takové chvíli sporu dvou se potírajících ná-

hled, jako známý osel mezi dvma otýpkami sena mohlo by sejíti

hlady, —
Na štstí není ani umní na tolik závislé od kritiky, aniž chtjí

a mají vývody kritiky býti považovány za diktáty a nezvratná dogmata.

Kritika nikdy není a nemla by platiti za více, nežli za reflex umleckého
výkonu v oné ásti obecenstva, která se umním, jeho vznikem a úely
dkladnji obírá, nežli obecenstvo široké. Proto má v ní každý náhled

místa, každý mže býti hájen a docela nevadí, vyskytne-li se více od-

porných mínní vedle sebe. Tomu z nich teprve náleží pednost, které

nejvíce a nejpádnjších dovede pro svou vc navodit dvod. Umní
výkonné jen na tolik je poukázáno k vývodm kritiky, na kolik mu
záleží, aby psobnost svoji na obecenstvo zvýšilo a rozšíilo. Umní
je svobodné, tvoí dle vnuknutí vlastního a kritika, by vedla sebe

suverénji slovo, není mu nikdy velitelem, nikdy pedpisovatelem, nýbrž

toliko ukazovatelem, dle jehož údaj, jak na svj prospch uzná, se

mže, ale nemusí íditi.

Znamenalo by tedy znané matení pojm, kdyby odporná mínní,
tu a tam v kritice vystupující, chtla se vykládat za její vadu.
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Mezi prvním a druhým pedstavením nové inscenované Moliérovy

veselohry byla následkem njaké choroby delší pestávka, Jtakže arti-

stická správa divadla, kdyby byla námitky jedné ásti kritiky uznala

za podstatné a sobe prospšné, mla ^asu nazbyt podjíti se navrliovanýcli

zmn. Hrálo se podruhé a kdož se o vc zajímali, mohli vidti, že,

vyjma nkteré drobnosti na he, nemnn na úprav kusu ani puntík.

Nechceme pedpokládati, že toto setrvání pi hotovém je pouhým
následkem pohodlnosti a víme radji, že správa po prvním pedstavení
zcela vážn se obírala námitkami kritikou innými. Výsledek úvah byl

ten, že zstala pi svém náhledu i neuznala za nutné cokoli mniti.

Mla k tomu právo ve jménu svobodného umní a co víc, mla druhou

ást kritiky na své stran. Mimochodem eeno, nebylo by ani politické,

povolovati i tam, kde získána byla výslovná pochvala jako bylo zde.

To je pochopitelno.

Divadlo tedy mezi obma spornými náhledy rozhodlo. Dalo za

pravdu tm, kdož se ho prve byli ujali, a to je zcela pirozené a moudré.

Vc je odbyta a mže se v repertoiru jíti dál. Nicmén nemáme za

zbytené ješt po skutku a bez nadje na výsledek, pronésti ve vci
slovo, pes to, že je odbyta.

„Moliére se dává v Národním divadle zcela podle vzoru Comédie
fran^aise" — velké slovo, pyšné slovo a bylo by zajisté velice chvalno,

kdyby si Národní divadlo i v jiných ohledech skvlý píklad chtlo obí-

rati za vzor.

Ale chlubné slovo není vše.

Škoda, že nelze u nás odvolati se k rozsudku obecenstva, jako

ve vtších divadelních mstech. Naše statistika návštvy a „dom"
mže se vykázati ciframi píliš nízkými, aby mohly tu tam snad býti

považovány za — soud. Ve velkých mstech kus, jenž se líbil, poítá
hned na sto, dv, ti sta pedstavení. Cifry o polovic a více nižší zna-

menají už stupe odmítnutí se strany obecenstva. Mítko velice mluvné
a spolehlivé. U nás naopak. Kus tak zvaného „lepšího" repertoiru,

když se líbí, spokojí se prmrem 6—10 pedstaveními za saisonu.

Tolik ale mže pomocí abonent a odpoledních pedstavení dosíci také

hra, která v oblib nedopadla. Rozsudek zstává bez výrazu.

Obecenstvo tedy v podobné pi nepijde ani ke slovu a to je

-škoda, protože práv pi pracích, o jichž vnitní cen není sice pochyb-

nosti, jimž ale zevnjší úprava mže dodati vtší menší psobivosti, je

hlas obecenstva nejdležitjší.

Pi vší úct tedy k literárn konservativnímu stanovisku, jež správa

divadelní zaujala, nemžeme se pro n nadchnouti. Nkteré denní listy

pronesly už svoje dvody. Zde chceme dotknouti se jen dvou. Jsou

obzvlášt dv extremity na tle starého Molirova kusu, hned od pvodu
málo potebné, bhem asu pak docela seschlé, jež bychom bez milo-

srdenství byli odsoudili k amputaci: známý prozpvovaný výstup obou

milenc a parodistická dohra. Oba souvisí s kusem jen na tenko.

Všimnte si obou milenc.

Jsou do kusu uvedeni jen z nouze, jen proto, že za as Moli-
rových, jako za as našich a bolulá až na vky vékv njaká zami-

lovaná intrika v kuse vždy musela, musí a bude muset být. Hlavním
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pedmtem liry je pán Arganova domýšlená churavost, jeho odvislost

od plichet lékaských, jeho smšné a slabé stránky v domácnosti a na-

konec šastné vyléení a vyvedení z bludu. Milenci nemají úkolu jiného

než aby pecliázeli po jevišti, aby je tu bylo vidt a aby vedle ostatnícli

domácích i cizích poskytli nešastnému hypochondru píležitost tu zlo-

biv, tu pochvaln se o nich vyjáditi. Podle toho, jak je pan Argan
naložen a jak mu šel poslední klistýr k duhu.

Že mají spolu oba ve druhém aktu vtší scénu, nepidává jim

pražádné dležitosti. Je to zcela otepaná scéna, kterou Molire ani

nevymyslil, která se ped ním už nacházela v tuctu jiných italských

komedií a kterou autor pipustil jen vzhledem k oblib, jaké se tehdy

tšila. Milenci, již pevleeni za uitele hudby vtírají se ke svým mi-

lenkám a na velikou švandu diváctva provádjí ped oima starých

podvodnou operu, byli onoho asu tuze v mód a bezpochyby rádi ví-

táni na jevišti. Recitativ, jímž mezi sebou vymují náhledy starému

l)ánu nikoli lichotivé, psobil asi nadmíru komicky na tehdejší obecenstvo

a je pochopitelno, že se autor tak vydatného módního lehtadla na pro-

spch kusu neodekl.

Co však platilo ve století sedmnáctém za nesmírn zábavné, neplatí

dnes. Molirv duch, jeho znalost povah, jeho vtip zstaly stejn vel-

kými, ale módní choutky obecenstva se valn zmnily a co bývalo druhdy

klassickému jádru veselohry vítaným vyšoením, je mu dnes obtížnou,

l)ekážející cetkou. Kleantovo fádní vypravování pastýské idylly o pla-

tivém Tircisovi a melancholické Thilid nebaví nikoho, zdržuje marn
dj a odvrací od pedmtu. Jicli cviení ve zpvu, které snad druhdy

bylo provázeno jásavým haló parterru, vyvolává dnes pocity zcela opané,
posluchai, jenž ob den poslouchá svou operu, není pi tom kulhavém,

nejistém recitativu ani volno a zazní-li tu a tam checht, není to zdravý,

divadelní smích, nýbrž nepozorný útrpný úsmv nad nedostateností hla-

sového školení dotyných zpvák, úsmv, jakému nemli by se zasloužilí

umlci zbyten vysazovat.

Výstup není ani organicky vmstnán do osnovy hry, neposunuje

dj o pí ku pedu, nepispívá k zauzlení neb rozuzlení osnovné zápletky

a ponvadž ani jinak nevyniká pvodností, zasluhoval by svrchovan,

aby se peízla tenká žilka, jejíž pomocí ssaje tuk psobivosti ze zdra-

vého tlesa veselohry.

Podobn dá se íci o famósní dohe.
Molire ml zajisté píin dost, pro lékae své doby tak nemi-

losrdn pronásledoval a kde mohl jim njakého tatrmáuka na záda pi-
lepil. Už ped tím zjednaly mu kusy A'mou7' médecin a Le Médecín
malgré hd nejvtší nepátele v tehdejší fakult lékaské. V dohe k jeho

hypochondru zabhl satyrou až do nejsprostší persifláže. Dává tu eka-
tele hodnosti lékaské veejn korunovati kloboukem doktorským pomocí
„burleskní ceremonie s deklamacemi, zpvem a tanci". Na jevišt vy-

maršírují ve slavnostních hávech doktoi, chirurgové, apatykái, pomahai
a ceremonie ])rovádná v latinské hatmatilce poíná za všeobecného ra-

chocení lékárnických Innoždí a vrtní klistýr. Pohanský šramot!

Persiíláže asi citeln dotýkala se prázdné nadutosti pán doktor sedm-
náctého století a scéna konila za všeobecné švandy v obecenstvu. Aby
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však podobn mohla psobiti i dnes, musel l»y divák míti i)rostudovánu

historii lékaské fakulty, aby mel o pomrech pojmu a vdl, kde a pro
se smáti, nebo každá satyra i)ed])okládá jisté vdní a „lepší poznání"

vci. Takových vdomostí však u moderního diváka pedpokládati nelze

a na moderní sbor lékaský se tato satyra pece nehodí. Co prostý

divák na eené dohe i)0zná, jest jakýsi druh nechutných šibinek,

s nimž neví v duchu co poíti a který zstává celkem bez úinku. Veer
koní jalovým dojmem, odcházíte dom povážliv rozladni a to je chyba!

Ve scénái Comédie fran(,aise se dohra ovšem nachází I Comédie
francaise je první inohra svta, bráti ji sob za vzor slouží ke cti —
ano ! Le i v obírání vzor ml by býti — modus.

Z literatury francouzské.

I'i5e Jos<f Pachmajer.

Od tí mistr, kteí v románu francouzském pedstavují ti proudy

mohutné, vydána v posledním roku díla významná, jichž však práv
u nás skorém ani si nepovšimnuto.

Leží i)ed námi „Germinal" proslulého Zoly, jenž representuje,

jak známo, krajní naturalismus ; humoristický román Alfonse Daudeta,

miláka eského tenástva, jehož heslem jest realismus v mezích umní

;

a konen — kesanský román Feuilletv „La Mote".
Chceme prodleti jen chvíli u bystrého anatoma spolenosti mo-

derní, jenž radji nazývá se historikem bídy a úpadku moderního nežli

romanopiscem.

„Germinal" jest psán též spíše lapidárním slohem djepisce, jest

tesán dlátem spíše nežli nartnut mkkým pérem do starých forem

románu.

Zda sám nechce, aby se na „romány" jeho jinak hledlo. Do-
kladem jest, že veliká díla svá , zahrnutá ve spolený název „Les

Kougon-Macquart" , zove toliko „sociální historií rodiny za druhého

císaství", nikdy románem. Jen vedlejším kouskm, jež pi namáhavé
l)ráci jeho od dláta mu jaksi odlétly, udílí název „románu" neb „no-

velly". Jakmile bychom chtli pesunouti stanovisko to a hledti na

díla, vyšlá z mozolné ruky — ekli bychom skorém : z mozolné duše

Zolovy, jako na román, jenž pihladiti a ostíhati se má dle zákon
estetiky, musili bychom ovšem i)okriti útrpn nad nimi rameny. Mo-
derní román, podléhající zákonm krásy a umní, žádá zajisté realismus,

avšak ve smyslu tom, aby vše v nm vzato bylo ze života skuteného,
nikoli však, aby vše, co život chová od porodu k smrti (v „Joie de vivre"

líí Zola porod as na 30 stránkách!), nevyjímaje výkony nejhnusnjší,

mlo místa mezi i)rvní a poslední stránkou románu. Se stanoviska

díve oznaeného hledti musíme též na „Germinal", který jest rovnž
pouhou historií (psanou ovšem na nkterých stránkách dle formy
a šablony románové), a nelze upíti, že práv této knize neschází

konflikt a zápletky dosti nai)inavé, nebo v široký rámec otázky sociální

vložil Zola tentokráte též— osud dvou milujících! Jinak jest „Germinal"
jednou z nejzajímavjších knih Zolových

; i)edmtem jeho jest otázka
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dlnická. Úmorná práce v dolech, stávka horník a jejich vzpoura, zá-

topa dol — bída, hrza a smrt na všech stranách, ale vše mohutnou
pravdou líené — to jest pedmtem díla, které klademe mezi nejped-

njší, ponvadž nejdležitjší z dl Zolových.

Mimochodem dodáváme, že „Germinal", má-li uiniti na tenáe
plný, autorem zamýšlený dojem, ísti se musí v originále, ponvadž
etné peklady pomíjejí veškerá slova choulostivá a seslabují nkteré,

pro naše nedtklivé nervy arci ponkud silné výjevy románu, který

však není znemravujícím lehtadlem, nýbrž mocným výkikem za úlevu

bídy. —
^

Nový „román" Zolv „L'oeuvre", jenž vychází práv v Gil Blas,

jest vzat ze života umleckého a líí mistrn a zajímav v prvé ásti

své pestrý život v atelieru malíe „bohéma" ; kdesi až v podkroví. Zola

vylíiti hodlá v díle tom zápas umlce s životem a kalem jeho.

Naturalismus Zolv a spíše ješt epigonv jeho a výstednost
jiných romanopisc, kteí zase jako Catul Mends libují si mimo nkteré
skvostné práce své, ve fantastinosti až pehnané a kejklíství nepiro-
zeném, vyvolává novou reakci ve vkusu a zálib tená a nebylo by

divu, kdyby literární obecenstvo francouzské sáhlo chtiv opt, jako po

svžím doušku, po jakémsi ctnostném a ideálním románu, v nmž po-

hybují se postavy, jakých v život skuteném marn bys hledal.

Známkou reakce této zdá se býti již ruch, jejž nový román
Feuilletiw „La Mote" vyvolal. Román ten jest nyní literární událostí

v Pai-íži, k emuž pispl zvlášt smr jeho, který jest bezdn snad

polemikou proti materialismu, dosud vše ovládajícímu. „Figaro" píše

o knize této v ele listu : „Tato kniha Feuilletova psobí nemenší ruch

a hluk než snmovna. V nesetných vydáních i)luí skín knihkupc,
trní na stolcích ve všech salonech a zamstnává kritiky veškerých

žurnál. Nikdy mrtvola nebyla tak živou ! Kdo by vil, že v materialismu,

v nmž toneme, tento román, nejen spirituelní, nýbrž kesanský, vze-

dmouti by mohl vlny tak obrovské? Zda není to protestem ducha
a znakem propukající reakce?"

Ano, román ten jest jím, a konservativní list zbyten chytá se

knihy té jako zbran církve a kesanství. Feuillet ví v Boha, jak dí

sám, avšak není bojovným apoštolem církve^ jakým by si ho byl pál
zesnulý pítel jeho, biskup orleanský, pan Dupanloup. Feuillet líí se

zálibou nejvznešenjší stránky a povahy duše lidské a pomíjí, a na
úkor pravdy, kal, jenž v srdci lidském z proudu života usedá. Proto

te se román jeho rozkošn, ocitujeme se ve volném, istém, nezkaleném
vzduchu pírody, nerozhárané lovkem, a jestliže vznáší se nad duší

naší bol, jest to též jen luzný soumrak nad hladinou jezerní se snáše-

jící. Prociujeme jako z krásného snu, v njž nás spisovatel kouzelným
umním svým na chvíli byl uvedl.

Víra v ideál! Tím koní a charakterisuje se kniha Feuilletova.

Charakteristickým ostatn pro význam, jaký Feuillet, lovk, spi-

sovatel i myslitel, zaujímá v život moderním, jest — odpor jeho proti

železnicím. Zajímavý klep, jenž sotva jest šíe znám, praví, že Feuillet

po 30 let za žádných okolností nechtl vstoupit do vozu železniního,

cestuje radji ve voze aneb ve zchátralých již dostavnících. Teprve,
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když poprvé navštíviti chtél píznivce svého, biskupa orleanského, dal

se pemluviti, pemohl nervosní odpor svj a svéil se parostroji, jenž

ve dvou hodinách šastné k cíli jej dovezl.

Zbývá nám upozorniti ješt na Daudetv rozkošný humoristický

román „Tartarin v Alpách".

Nový román Daudetv jest pokraováním „Tartarina z Tarasconu",

(eský peklad vyšel v „Rodinné bibliotéce Hynkové"), jenž sice nedá

se srovnati s velikými romány Daudetovými, avšak jest výbornou knihou,

plnou dovádivéhij humoru a jemné satiry.

Jak liší se nová kniha Daudetova od záplavy pessimistických

studií ostatních velikýcli romanceí" francouzských ! U téchto jest román
toliko již mikroskopickým rozborem psychologickým ; vše co život chová

rozkošného a milého, má býti pivedeno ke chmurnému pozadí, k ego-

ismu a pudu zvíecímu. Nesmíme se smáti více, ze všech stran slyšíme

výkik bolesti neb pochybností. Dnes jest vadou pohlížeti dobrácky na

kterýkoli zjev života a nepikroiti okamžité k jeho analysi. V tomto

triumfu tilosolie Hartmaunovy a Schopenhaurovy hozena na trh knihku-

pecký náhle kniha, plná svžesti a humoru, z jejíž každé stránky zvoní

nám vstíc nenucený, rozpustilý smích, který doba naše zapomnéla již

a jenž stal se dnes pouhým posukem.

Alfons Daudet líí v nové knize své opét povstného „reka" svého

Tartarina z Tarasconu, jenž celému jihu nalhal nejsmlejší báje o svých

kouscích hrdinských. Opaten sekerami, žebíky, provazy atd. podniká

Tartarin cestu do Švýcar, aby slezl Mont Blanc. Objevuje se na Rigi

„jako koule z déla", setkává se s „nihilisty", kteíž jej vykoistí, dá

se oklamati cestovatelkami, kteréž samy cestují, a pi tom píše stále

nekonené listy svému klubu do Tarasconu o ohromném dojmu a úspších,

jaké ve Švýcarsku uinil. Hrdina náš provádí skutené kousky nej-

smlejší; vždy kdosi mu namluvil, že celé Švýcarsko s ledovci i rokli-

nami, s jezery i železnicemi, náleží spolenosti, kteráž veškeré propasti

a rokle dala vystlati, takže se neštstí žádné pihodit nemže a cesto-

vatel smle odvážit se mže teba i skoku s néktei'é srázné skály do

údolí

!

A pece kdysi nad krajem propasti pestává i Tartarin viti!
Provazem pivázán k jistému cestovateli švédskému, slézá s ním strmý

ledovec. Náhle pojímá Švéda zoufalost a hnus k životu — chce vrh-

nouti se proto do propasti ! S ním sletl by ovšem i Tartarin, jenž

zmírá úzkostí na druhém konci provazu. V komické této situaci —
kterouž líí Daudet humorem neodolatelným — snaží se taraskonský

rek prodchnouti švédského filosofa láskou k životu; líí mu blažený

život rodinný, rozkoše v náruí ženy . . . Vše mamo ! Konené vyzývá

zoufalého, aby rozhlédl se díve ješt s vrcholu po luzném kraji zem-

ském, než jej opustí. Myšlenka tato líbí se švédskému cestovateli, vy-

stupuje na vrchol a Tartarin jest zachránn!

etná jiná dobrodružství nahodí se ješt slavnému lovci lv, jenž

konen minuv obezele Montblanc, vrací se do Tarasconu, v nmž
uvítán jest jásotem, nebo již byla se rozšíila zpráva, že zahynul kdesi

na dn propasti!
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Kuiha Daudetova, za niž spisovatel obdržel bájený honorár, ozdo-

bena jest illustracemi od Araudy. Beaumonta, Montenarda, Myrbacha

i Rossiho.

Rozhledy pírodovdecké. '

Píše Bedich Katzer.

Padání létavic 27. listop. m. r, — Fotografie ve hvzdáství. — Rozmrj- lebky

lidské. — Vliv lahdek na trávení. — Pvod a vznik sádla. — Citlivost oka
pro jemné odstíny barev. •;- Mod ve zvíectvu. — Svítní živok moských.

—

Organismy pitné vody. — istní vody. — Zrak a chu hmyzu. — Dimorphisnius
pohlavní. — Vzduch lesní.

Pi všem poínám doporuuje se obrátiti nejprve zraky k nebesm

;

proto na zaátek svých Rozhled vždy klademe zprávy o nových vý-

zkumech, konaných na hvzdnaté klenb nad námi. Tentokrát na prvním

míst zmíniti se chceme o úkazu, jenž laskavým tenám zajisté na

živé pamti tane, totiž o hojném 'padání létavic dne 27. listop. m. r.

Toho dne jevil se krásný úkaz ten nejnápadnji a vnntil se i udiveným

zrakm nejmén všímavých laik ; avšak už nkolik nocí ped tím i n-
kolik nocí po té stal se úkaz na nebi zcela patrný, nikoli sice zvláštní

bohatostí létavic, nýbrž zákonitostí pi padání jich. Všechny létavice

totiž vyzaovaly poblíž hvzdy y v Andromed a se svým význaným
klidem rozletly se po všem nebi. Veer dne 26. listop. pozorováno

jích (v Bristolu) za hodinu pes 100, což bylo jen úvodem ku krás-

nému divadlu, jež pipadlo na veer následující a dosti rychle bylo

skoneno, jelikož už 28. listop. Denning za 4 hodiny nepostihl jisker

z Andromedy více než 55 a 30. listopadu za ješt delší dobu dokonce

už jen 10. Za to však 27. listop., jakoby se byl v Andromed rozevel

šev v baldachýnu nebeském, vyrojilo se záivých létavic na tisíce, jež

až po 10 najednou vzplanuly a sotva spoítati se daly. Tím jsou vy-

svtlitelná odchylná udání o intensit památného toho výjevu, jež

z rzných stanic pozorovacích byla podána. Ostatn nebylo také poasí
pozorováním ve stední Evrop tuze píznivo, proež zmíníme se jen

o nkterých zprávách z jižních stanic, kde bylo možno velikolepost

úkazu lépe vystihnouti. V Marseilli na p. rozdlili si ti pozorovatelé

bedlivé stopování výjevu mezi sebe tak, že na každého pipadla jen

ást oblohy. I napoítali mezi 6. a 7. hodinou, kdy dešt létavic do-

stoupil vrcholu, za minutu jich pes 600; po 10. hodin, když msíc
vyšel, ukázalo se jich za minutu už jen 50 nebo 60, Z Moncalieri na
Pád v Turinském kraji oznamuje JJenza, že tam za 4 hodiny spoí-

táno 40.000 nebo dokonce pes 60.000 létavic. Nejvíce jich objevilo

se v posledních 15 minutách ped 7. hodinou, totiž 4500. V Piraeu,

pístavu Athénském, byl roj asteroid tak hustý, že jich za pt hodin
prý bez pehánní zazáilo na obloze pes 1000000. Prmrn za vte-

inu napadlo jich prý jist 40 až 50. Jiný pozorovatel v úžin Gibral-

tarské páí poet jich v maximu na 60 v sekund. Obzvláš zajímavá

pozorování však konána byla v Upsale Hildehrand Hildehrandstonem,
jenž rozestavil píhodn 12 pozorovatel, kteí v pti hodinách napo-
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ítali (lolironiady pes 4().()()() létavic. Poet jich stoupal od 254r>

v j)rviu tvrthodin po 6., do 4422, ve druhé tvrthodin po 7. hodin
a sklesl po té dosti rychle až na 208 kil. hodino veerní. Ze všech

tchto a mnoha jiných zpráv jest zejmo, že listopadové rojení létavic

hylo neobyejné velkolepé. Významno pak jest, že slouží za nový pe-
svdivý doklad ostatn uznané už theorie o souvislosti létavic s jistými

kometami. Byl 27. listopadu r. 1872 nastal podobné bohatý úkaz,

jenž tehdy už rozhodné nasvédoval souvislosti létavii; s kometou IJie-

laovou, která tehdy piblížila se tak tésné ku dráze zemé kolem slunce,

že ástka hmoty její v ovzduší našem se vzala a rojení létavic zpso-
bila. Protože let komety a obh zemé kolem slunce jest stejného sméru

a tedy létavice viditelnými se stávají pouze proto, že zemi jaksi ped-
stihují, pes to však rojení tehdy bylo velmi l)oliaté, — vyplývá z toho,

že naše obžnice tehdy i)roletla velmi hustým dílem vlasatice. Ze známé
dráhy\této komety a z dráhy asteroid, jež objevily se r. 1872, bylo

vypoítáno a naped ureno, že 27. listopadu 1885 zcela týž úkaz ješt

pknji bude lze pozorovati. A jak všichni jsme vidli, hvzdái se

svým proroctvím skutené na holikách nezstali! (Nature, XXXVIII,
. 840 a n. ; Astrou. Xachr., . 2692 a n. ; Xat. Kundsch., I., . 3.)

Doteno budiž také, že prof. Zenker v Berlín snažil se létavice

fotografovati, což se skuten podailo. Vytýkáme to proto, jelikož

nejnovji fotografie v astronomii i)oíná hráti vynikající úlohu. Xa p.
objevena 16. listop. m. r. Paulem a Henrym v Paíži pomocí fotografie

nová mlhovina v Plejádách, která udaného dne, pak 8. a 9. prosince

na desce fotografické stala se zjevnou, však dalekohledem spatena býti

nemohla.

Jiné zajímavosti hvzdáské tentokrát pomineme a obrátíme se

k vcem pozemským, a to pedevším k výzkumm, které lovka blíže

se týkají.

Co do objemu a podoby lebek jeví se mezi jednotlivými plemeny,

i mezi národy téhož plemene lidského znané rozdíly, jichžto ustanovení

a pesné vymezení pro anthropologii má velký význam. I jest s podi-

vením, že pes uznanou dležitost stanoveni rozmr lehených, podnes

není známa spolehlivá a pesná methoda ku provedení tchto mení,
nýbrž skoro každý badatel vymýšlí si k tomu vlastní svj zpsob. Tak
používali nkteí k ustanovení obsahu dutiny lebené vody, která do

lebky se nalila a pak ve stupovaném válci zmila. Od zpsobu toho

však upuštno, protože byl nepraktický, a užito k vyplnní dutiny lebek

pevných tlisek, na p. brok, lirachu a p., jichžto množství také ve

stupovaných sklenicích se stanoví. Ale protože tu záleží na tom, jak

lebka se plní, a dále na velikosti zrn, což oboje mže býti velmi pro-

mnlivo, jest konen pochopitelno, kterak jest možno, že kapacita tétéž

lebky od rzných uencv ustanovena až i o 100 a více krychlových

centim. rozdíln. Protož bude nutno pisvditi H. Welckerovi^ jenž

nejnovji, shrnuv výsledky tohoto odvtví anthropologie, dospl k vý-

sledku, že dobrých devt desetin všech dosavadních udání o rozmi"ech

lebených jsou nesprávná a sice celkem tuze veliká. Zlo toto nemže
býti zamezeno na p. upotebením téhož plnidla ode všech autor, ale

tím, že nikdo do lebkomérství nebude se plésti, kdo nemá cráne etalon,
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totiž lebky normální, s jejímž obsahem mení mže pirovnati a kon-

trolovati. Takový etalon by musil býti ovšem jednotný a ode všech

badatel stejnomrn užívaný. Welcker doporuuje ku všeobecnému za-

vedení Rankeho bronzovou lebku mrnou. — Z ady vlastních, podle

jednotného plánu a týmž zpsobem provedených mení lebek všech

národ ustanovil Welcker, že s pibývající šíkou vzrstá také výška

lebky, jen že šíka zvtšuje se pomrn rychleji. Jest tudy zcela mylno

domnívati se, že veliký íselný index výškový vztahuje se k vysoké

a malý index ku ploské lebce; nebo pravidlem má se vc naopak. Co

obsaliu dutiny lebené u rozdílných národ se dotýe, iní tento u Ger-

mán v prmru 1400 až 1550 krychl. ctm., u Slovan s vtšími va-

riacemi celkem také tolik, u Kelt, Román a Éek 1400—1500
kr. ctm. U semitických a hamitických národ jest kapacita lebek velmi

promnlivá; nejvíce obnáší u Židv a Arab, totiž 1450 až 1470
krych. ctm. U Mongol pohybuje se mezi 14 až 1500 kr. ctm., u Ma-
lajc mezi 1350 až 1450, u ernoch mezi 13 až 1400, u Australc

mezi 1320 až 1370 kr. ctm. Ameriané normáln stojí také asi mezi

1300 a 1400 ctm., ale svým umlým zpotvoením hlavy sklesnou n-
kteí až pod 1200 kr. ctm. Lebky žen jsou všude více ploské a pr-
mrn užší než u muž, kterýžto rozdíl jest hlavn patrný u národ
kulturních. (Arch. f. Anthropol., Bd. 16, pag. 1. a n.). (Pokraováni.)

Na obranu eských knihkupc a nakladatel !

Ve valné schzi spolku eských knihkupc a nakladatel odbývané

dne 5. listop. 1885 usneseno bylo podati eské veejnosti nkterá vy-

svtlení o stavu knihkupeckém a nakladatelském a opraviti mylné ná-

hledy tu a tam se vyskytující.

Stavu tomu, zvlášt pak nakladatelskému, nelze upíti velikou d-
ležitost, i pokládán jest v celém vzdlaném svt za jeden z nejdle-

žitjších initel k šíení osvty. Takový jest úsudek i všech rozvážlivých

našinc. Vedle toho však jaksi do zvyku vešlo pronášeti o stavu našem

úsudky nei)ravé, nejastji ovšem lidmi, jimžto pomry úpln jsou ne-

známy. Spolek eských knihkupc a nakladatel pokládá za povinnost

svou liájiti dstojnost stavu svého a hotov jest opíti se každému ne-

oprávnnému a neodvodnnému poškození dobré povsti eských firem

knihkupeckých a nakladatelských.

Pedevším sluší uvésti, že knihkupectví jest obchod velice nesnadný,

obtížný a podniky knihkupecké asto velice riskantní. Nedá se nikdy

naped uriti výsledek toho neb onoho podniku a ím vtší tedy podnik,

tím vtší nebezpeí. Náš eský obchod knihkupecký a nakladatelský

vstupuje teprve jaksi do života, nebo vše bjdo v ohledu tom u nás

v poátcích a teprve zvolna se v3'vinovalo. Nemli jsme škol eských
a dosud vede se o n zápas tuhý; vysoké uení eské sotva poalo,

a nyní teprve poíná vstupovati do života nová generace eská; pibývá
pracovník na poli vdeckém a literárním vbec a tím i tenástva.
Pohlednme jen málo let nazpt a musíme uznati, že v obcliod knih-

kupeckém a nakladatelském znaný uinn pokrok. Ješt ped 20 ano
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10 lety musil nakladatel eský ohmeziti se na spisy prostonárodní, po

vétišiné pro mládež; i pipravována takto byla pda spi?im vtším, d-
ležitjším. Vedle zasloužilých spisovatel a buditel našich byli to eští

knihkupci a nakladatelé, kteí vydobyli si velkých zásluh o rozkvt li-

teratury eské, to nikdo spravedlivý popíti nem/e.

Jen zvolna mohlo se ovšem pokraovati a jen lidé pomr ne-

znalí mohli stžovati si na nedostatenou podnikavost našich knihkupc.

eský knihkui)ec a nakladatel, jako vtšina eských obchodník

a prmyslník, nezaali s velkými kapitály a nemohli, ba namnoze ne-

mohou dosud konkurovati s odprci, jimž pístupnjší jsou velké ústavy

penžní a kteí stále jsou jimi podporováni a levný kapitál si mohou

opatiti. Jen zvolna mže eská firma pekonati veškeré tyto obtíže.

A jestliže pece pokraujeme, jest toho zásluhou neúmorná práce, ne-

smírná pile s nasazením všech sil a prostedk. O ohromných tch sta-

rostech a piinlivosti nemá veejnost ani pontí a na míst co bychom

tšiti se mli z pokroku eského obchodu, peasto závistivé pohlíží se

na každý sebe menší zdar té neb oné firmy. Vytýkala-li se díve ne-

podnikavost knilikupcm a nakladatelm, vytýká se nyní dosti asto

opak toho. Když však se stane, a bohužel ped lety celou adu firem

neštstí potkalo, neuznává se jejich bývalá obtavost, a nepisuzuje se

jim dosti opatrného jednání nebo kupeckého rozhledu a t. p. Mohli

bychom jmenovati valný poet firem záslužných, které skonily obchod-

nicky velice smutn a jichž rodiny tžce toho nesou následky. Mnoholi

již bylo podnik, pi nichž ztratili nakladatelé celé své jmní aneb do

dluh upadli, o tom obecenstvo málokdy se dozví; se ztrátou nikdo

rád se nepochlubí.

Obchod nakladatelský jest velice odvážný a zídka komínován

zdarem. Jen tam, kde neobyejná energie, mravení píle a neúnavná

innost s ekonomickým poádkem jest spojena, podaí se nkdy dosíci

výsledk píznivých.

:ekli jsme, že vedle spisovatelstva mají nakladatelé eští nejvtší

záslulm o literaturu eskou, a to jest faktum. Kolik asopis uvedli

eští nakladatelé v život, jak mnoho velkých podnik povstalo pii-

nním a z iniciativy knihkupc našich! A zajisté že to nebylo ani na

ujmu našich spisovatel, ani na ujmu obecenstva eského.

Též otázka honorár spisovatelských asto nesprávn se posuzuje

a bývá nezídka píinou útok neoprávnných. Honoráry spisovatelv

upravují se dle pomru od])ytu, vždy pak dle pedcházejícího obapolného

ujednání. Práv ilejší podnikavost nakladatelská vyvolala konkurenci,

jedna firma pedstihuje druhou, asopisy mezi sebou závodí o dobré

píspvky, ímž i honoráry, by i zvolna, pece se zvyšují. V tomto

ohledu vždy obecenstvo rozhoduje; ím vtší jest poptávka, tím vtší

mže býti nabídka, a porovnáme-li vci ty nestrann, není i pomr
k cizin v ohledu tom tak nepíznivý, jak se asto píše a ješt \ice

mluví. Poukazuje se ovšem rádo u nás na Francii, na nejpednjší její

spisovatele, jichž ovšem jen nkolik tší se zvláštní oblib u obecenstva

a jejichž spisy ve statisících po celé zemkouli se prodávají. Jest pi-

rozeno, že po spisech, které obecenstvo ve statisících odebírá, i nakla-

datelé se shánjí a jeden druhého v nabídkách pedstihuje. I zde tedy
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konkurence upravuje honoráry, které ovšem v pomru k odbytu stou-

pají a nkdy úžasné výše dosahují. Že však i tam jen málo jest tcli

vyvolených, rozumí se samo sebou.

Tak dje se i v Anglii, v Nmecku atd.

Vedle toho, že tenástva nemáme tolik a knihy eské nemohou

tak ohromného rozšíení dojíti, jsou pece ceny krámské pomrn nízké.

A pece i v tomto smru peasto stesky se ozývají.

Díla francouzská oblíbených spisovatel, kterých teba 80 vydání

ve dvou, tech letech vyjde, neprodávají se tak levn, stojí kniha 12

až 15 arch belletrie obyejn 3 franky 50 ct. a více, a neslýcháme

stesky na drahotu knih francouzských a pece by v pomru k našim

knihám a k jich rozšíení mohly býti o 99 pro. levnjší.

Povzbuzujme obecenstvo, pouujme lid, aby mlo lásku k eské
knize, aby nevidlo v tom ob koupiti si knihu, ale aby s dychtivostí

sáhlo po knize dobré — a nastanou i u nás pomry píznivjší. Musí-li

se však nkolik set výtisk díla nejlepších našich spisovatel prodávati

mnoho let a pak ješt v snížené cen nabízeti, za to nemže knih-

kupec ani nakladatel — v ohledu tom teba hledati píinu zcela jinde.

Jako v každém stavu, tak i mezi knihkupci mže se vyskytnouti

nkdo, kdo poruší náležitou solidnost, teba tu initi rozdílu mezi celým

stavem a jednotlivcem. My písn odsuzujeme každý skutek nesolidní

a nebudeme šetiti nikoho, kdo by se takto prohešil.

Dležitost stavu našeho ukládá nám povinnost zjednávati povolání

našemu uznání a úcty, kde toho zaslouží, a budeme peliv bdíti, aby

dstojnost stavu našeho se zachovala.

Soudné obecenstvo dávno již uznalo a ocenilo neúmornou práci

naši; kdož pak blíže stýká se s obchody našimi, utvoili si dojista

úsudek spravedlivý. Tm vdní jsme za uznání takové jakož i všem

píznivcm písemnictví eského, zejména však si. redakcím asopis
našich, které valnou vtšinou spravedliv si vedou a snaliy knihkupc

a nakladatel eských nejhorlivji podporují.

Vznášíme tudíž uctivou prosbu k veškerému vzdlanému obecenstvu

našemu, k velectným redakcím asopis eských, aby nás i na dále

podporovali a ujmouti se ráili poctivé a solidní práce naší, aby nepi-

pustili, by bez píiny sml kdokoliv zlehovati est a dobrou povést

naši; my navzájem vždy ochotni jsme ve všem dáti náležitého vysv-

tlení, kdykoliv by toho bylo teba.

Doufáme, že ctné obecenstvo eské uzná snahu a povinnost naši,

pivésti k platnosti estný a v národ našem zajisté dležitý stav knih-

kupecký a nakladatelský. Nežádáme více nežli spravedlivé a nestranné

posuzování, a bráníme se jen proti rozšiování náhled nesprávných.

Známe povinnosti své k národu svému, chceme a zachováme se

zajisté vždy co vlastenci upímní a horliví, kteí chtjí psobiti, praco-

vati piln a neúmorn dále na prospch literatury naší, ku prospchu
milé vlasti eské.

Ze Spolku eských knihkupc a nakladatel v Praze.

A. Reinicavt, jednatel. F. Ki/tka, místopedseda. J. Otto, pokladník.

Jaroslav Pospíšil, pedseda. A. Storch sijn^ Gust. Franci, Ed. Va-

leka, lenové výboru.
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Máchv „Máj''.

K pl stoletému jubileu vydáni »Máje«.

Napsal J. Arbes.

Bez konce láska je . . . sklamána láska má.

Byl pozdní veer — první máj —
veerní máj — byl lásky as ...

Hrdliin zval ku lásce hlas

Po doasné ztrnulosti zimní slaví píroda nejkrasší, nejvelko-

lepjší svj triumf — divuplné své obrození . . .

Kdož medle z nás smrtelník mže se pochlubiti, že postihl a po-

chopil tajemnou, zázran osvžující a oživující sílu, která jest toho

píinou — kde nalézti vhodných slov a odstín barev k vylíení pe-
kvapujících zmn, jevících se všady, kam oko jen pohledne?

Místo nevlídné, chmurné jednotvárnosti zaujal nevylíitelný jas

všech možných odstín. Netoliko živoucí tvor— i les a háj, luka i role,

stromy, kee i nejprostší travinky puí novým životem. Azur oblohy,

hladina jezera, zeené vlny ek i bublavý potek každý tvor,

každé ptáe, každý brouek, každý atom pírody zdá se plesati a já-

sati

Jen myslící lovk, a taktéž osvžen, dlívá v osamlých chvílích

pi pohledu na velkolepý triumf pírody v sniv tklivém zadumání.

Udiven, pekvapen dívá se kolem sebe na kypící život . . . Zdá se

mu, že by i on ml zajásati; ale do srdce vkradá se mimovoln nepo-

chopitelná tíse .... Ví a jest pesvden, že vše, co práv tší se

a raduje ze života, raduje a tší se jen — doasn . . . Neúprosný zákon

pírody : pomíjejícnost — vyhupuje se ped duševním zrakem jeho v celé

své nevystihlé tajemnosti — srdce se ouží a oko zaasté i slzou se

zalévá . . .

He, zahloubá-li se v dob té v myšlénky o úelu nezmrného
zaasté hoe a zármutku, nesetných útrap a muk, kterýmiž bývá obmy-
šlen; zahloubá-li se v myšlenky o píinách vzniku a zmaru všeho, co

byl zdravými smysly svými pochopil, v myšlenky o dsn tajemném
koneném rozkladu . . .

Jak smutná, truchlivá a skliující to perspektiva!

Kolkolem takoka ráj — život a rozkoš; le na kratinký jen

as — —
„Jak krásný svt!

Ach zejtra již mj mrtvý hled

nic více neuhlídá!

Budoucí as!! Zejtejší den!!

Co pes nj dál, pouhý to sen.

i spaní je bez snní?
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Snad spaní je i život ten,

jenž žiji ted'; a píští den

jen v jiný sen je zméní?

i po em tady toužil jsem,

a co nemla širá zem,

zejtejší den mi zjeví?

Kdo ví? —
Ach, žádný neví ..."

Vmysleme se v duchu v život mladého, pírodou bohat nadaného

muže, který se byl ped více nežli pl vkem — jeden z prvních

v echách— odvážil mysliti a cítiti naznaeným práv smrem ; v my-

sleme se v život Karla Hynka Máchy, když dokonil a vydal svj

„Máj", první svj pokus básnický, v kterém dal výraz myšlenkám

a citm, jež byla disharmonie svta v duši jeho zbudila!

Nadšen a unesen arokrásou pírody, které byl po celý svj život

vtší pozornost vnoval, nežli kterýkoli jiný z jeho vrstevník, nemohl

jinak nežli vzdáti ve své básni povinný hold básnický všemu, ím pí-

roda tší a blaží; ale zárove také nemohl potlaiti myšlenky, které

pozorováním a zkoumáním pírody naplfiovaly jej smutkem a žalem

otvírajíce perspektivu v tajemn dsivé záhady záhrobí.

Básnického díla tak smlé a odvážné hloubky nebyl se ped ním

u nás nikdo odvážil; on sám pak pistoupil k nmu zajisté jen s tlu-

koucím srdcem a s pevným pesvdením, že ani jemu nepodaí se

vystihnouti všeho.

A dokoniv své dílo — zda nepocítil blaživého uspokojení Ijoctivé

snahy, jako by s básní „Máj" konen i jemu vzcházel „máj básnický",

životem kypící „máj tvoení" — doasný sice a pomíjející, ale pece
tak nevýslovn blažící!

A proto také zajisté právem mohl doufati, že první jeho vtší

dílo, vymykající se z plané šablony a více mén otrocké imitace kla-

sických pavzor, jaké byly za jeho dob v oblib, dojde uznání aspo
jako práce poety poctiv se snažícílio —

Le v osudech Máchových bylo jinak psáno.
Základní myšlenka „Máje" vyplnila se na Máchovi samém. První

básnický máj života Máchova byl zárove májem jeho posledním.
Báse jeho napadena se všech stran jako nejhnusnjší odvar pseu-

dobásnické málomocnosti.

Pro jednoho (Chmelenského) „nedospla tato báse ješt pro kri-

tiku" — jej „píliš urážela". Teba prý Mácha „dokola krásných

kvtin nasázel, pkných obraz v pozlacených rámech navšel; pece
vn jeho kvtin a lesk jeho obraz puch(!) a vyzáblost lotra se klá-

tícího nezahrnou a hnusné kolo a šibenice našemu oku nezakryjí —
nech by se i v pozadí sám básník dostavil".

„A pak — co nám do Byrona!" volá týž kritik a napomíná

Máchu otcovsky, by neohíval a nerozjilameoval „svou obrazivost na

nepirozených výtvorech anglického lorda s sebou vždy bojujícího" —
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slovem Máchv „Máj" jest kritikovi tomu to, co sám Mácha zpívá: „To,

co se ni c nazývá."

Vmysleme se v duchu v duševní stav Máchy, když etl i kritiku

Josefa Kajetána Tyla, který sice praví, že smáti se vždycky a napoád
nemžeme, ale kterému jest žal Máchv pece tak protiven, že praví

:

„Jinak v život se dívati, a jinak i k bratím mluviti musíme, nežli

hráti si jen líené se svou osobou a stýskati:

„Nynjší ale as
jinošství mého — je, co tato báse, máj atd."

jinak, než takto hráti si a stýskati — a zúmysln kvíleti, jako

by pro ztracenou budoucnost, až by i útrpná hrdlika jméno naše volala

se jménem mudrujícího loupežníka a híšné samovražednice."

Tylovi naskytla se pi posouzení „Máje" píležitost vysloviti se

pedmysln o Byronovi, že prý— když „s duší rozvrácenou, bez míru,

bez víry a nadje zoufání své pl," neml „bohatý, z rozkoší života

vybedly lord svdomit na zeteli stav básnictví a obanských pomr
vlasti své." Poukázav pak k tomu, že „se nám v znameních nejpí-

znivjších krásné píští usmívá", že jest u nás „pvci oteven celý

svt" — myslí Tyl, že když „jiní pracovati mohou na roli ddiné",
(ovšem jen podobným zpsobem, jak byl on sám uvykl), musí práv tak

a nejinak také pracovati pvec „tak eeného" „Máje".

Ješt „duchaplnji" pojal a posoudil „Máj" Slavomil Tomíek.
I on vyslovil pání, by se Mácha „tak otrocky nevázal k nejšpatnjší

stránce anglického lorda" — spali prý jsme dv st let, Mácha nás

„nesmí dutým hlasem své zbortné harfy do nového snní konejšiti"

a kdyby prý chtl „v druhém svazku svých spis podati opt druhé

vydání svých sn, svého spaní, mže býti ubezpeen, že mocn ho pro-

bouzeti budeme ..."

Tomíek rozhodn odporuje tomu, že na vnosti „žádný život,

žádný cíl, všechno pusto, nic", nazývaje názor ten Hegelianismem.

„Jelikož básník „Máje", praví dále, „asi podobnou myšlenku básnickým

rouchem piodíti se snažil, nalézá se na té samé bludné cest. Piodv
se peestými kvtinami, uvrhnul se do vymelé sopky, anebo snad lépe

:

jeho báse jest škvára, která z vymelé sopky vyhozená, mezi kve-

íiny padla."

Ve kvtinách prý mžeme míti potšení; ale nikoli v chladném,

mrtvém meteoru, který byl z rozervaných útrob vyvržen. „V tomto ne-

nalézáme nic krásného, oživujícího, nic básnického" Tomíek
konstatuje, že básník liboval si v nemístných kontrastech — „on radji

povrhnul dstojným jménem básníka a snížil se k bídnému rýmo-
t e p c i, protože sám nic jiného nevidí, okázal nám ernou, vnou pro-

storu svojí sežehlé sopky."

Tak uvítán v máji r. 1S36 — kdy „byl k lásce as", a hrdliin
zval ku lásce hlas" — Máchv „Máj".

Hrozná, zdrcující to slova !

Však nikoli — to nebyla pouhá slova, která se pronášejí, by

v nejbližším okamžiku upadla v zapomenutí — to byly nelítostné, bru-

.jtalní rány, mravním kyjem do prsou, ba pímo do srdce— rány, jichž
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dutý ohlas ozývá se ješt popl století, aby neupadl v zapomenutí ne-

promíjitelný hích vlastenecké kritiky, spáchaný na prvním, v pravd
geniálním pvci eském první polovice našeho vku.

Nejtragitjší, nejpoetitjší konflikt psychický, jenž jest básni té

podkladem, budil ošklivost a linus. Nevidno, nežli co jevilo se zraku

fysickému : kolo, šibenice a kostlivec ; nepojmuto, nežli co podáno ná-

padn a s drazem: padlý andl, vrah a „strašný les pán"; nepocho-

peno, nežli co bezmrná mlkost kritická man vylovila a s úšklebne

frenetickým jásotem jakožto básníkv ideál na odiv stavla: „to, co se

n i c nazývá" . . .

Nejplastitjší scény, vyžadující pímo mistrovského ovládání jazy-

kového fondu, scény neskonalé krásy, v nichž jazyk eský, v oné dob
ješt tak neohebný, ba poeticky blabolivý, konal ve služb Máchové
pravé zázraky, pokládány za školácká pensa. Nejpoetitjší dikce, nej-

pípadnjší porovnání, nejduchaplnjší kontrasty, kterýmiž Mácha tak

nevyrovnateln maluje, že nevzniká v tenái pedstava mlhavá a ne-

uritá, nýbrž obraz uritý, jasný, barvitý a takoka do nejjemnjších

odstín propracovaný, vše to pokládáno za pseudopoetický balast, za

titrné ozdbkáství.

Nejdojemnjší, nejelegitjší stesk a žal nad nenahraditeln ztra-

cenou mladostí a bezradostným, svrchovan nešastným jinošstvím, jaký

kdy básník njaký snažil se vysloviti — nejhlubší, nejzáhadnjší my-
šlenky, kterými se myslící a cítící lovk vbec zabývati mže, nejvtší

problém života lidského — vše to, akoli vrn i formáln vysloveno

tak mistrovsky, že z vrstevník ani jediný nemohl se Máchovi po bok
postaviti, pokládáno za plané, bezúelné, pravého básníka nedstojné
híky bídného, se svým žalem jen koketujícího rýmotepce.

Mželiž býti vtšího ponížení a pokoení, než jakého se dostalo

Máchovi za to, že puzen vnitním hlasem odvážil se neho, eho se

nebyl ped ním nikdo odvážil, že napsal a vydal báse, jaké ped ním
nebylo, báse, která mže býti sice nápodobena, ale nikdy pekonána,
ponvadž pes to vše, že jsme si oblíbili tvrditi o ní, že psána pod
mocným vlivem poesie BjTonovy, pece jest a zstane jedinou svého

druhu a zárove jednou z neještjších básní vbec.

A vše, co bylo o této básni kivého, nespravedlivého, podceují-

cího a pokoujícího psáno, Mácha také etl. Nkolik jen týdn po vy-

dání „Máje" — dne 8. ei-vna 1836 — psal o tom z Prahy jednomu
ze svých pátel — klidn a zdánliv chladn; ale z prostých slov tch
vysvitá, jak prudká boue zmítala jeho duší, jak napínal veškeré síly,

by se zachránil aspo v pístavu resignace a — nezoufal sob.

„Kdybyste byl zde, a já Vám mohl psáti, co se v krátkém ase
se mnou dalo," praví Mácha v listu svém, „Yy byste se zbláznil . . .

•

Kdybyste byl zde ! !
— Jak chladný jsem, budiž Vám toto píkladem.

P. Tomíek posuzoval mj „Máj", mne nazval „rýmotepcem", mou
báse „škvárou" a mnohem horší vci, a já — ani jsem se nezasmál

ani nerozhnval, etl jsem to všecko, jakoby neznámý byl neznámou
mn báse napsal i posuzoval. Však jen až Vás uvidím, však Vám
zledovatí Vaše velá krev jako moje .. . Nemyslete, že moje za-
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smušilost jest i v Praze tak zjevná jako Vám te v Kláštee; — je ta

jen pro Yás, pro ostatní lid: Na tvái lehký smích — hluboký atd."

Zda nezní slova ta jako dutý ohlas zbortné harfy — zda není

to ohlas slov, jež byl Mácha napsal ve svém „Máji"

:

„Nynjší ale as
jinošství mého — je, co tato báse, máj.

Veerní jako máj ve ln pustých skal;

na tvái lehký smích, hluboký v srdci žal."

A práv tak, jako byl mimodk pedpovdl v „Máji" nejbližší

svou budoucnost, pedpovdl i vlastní svj osud:

„Vidíš-li poutníka, an dlouhou luinou

spchá ku cíli, než ervánky pohynou?

Toho poutníka již zrak neuzí tvj,

jak zajde za onou v obzoru skaliuou,

nikdy — ach, nikdy! To budoucí život mj."

Po vydání „Máje" zstal Mácha v Praze se zdrceným srdcem

jen asi pt msíc. V íjnu byl již v Litomicích a za nkolik týdn
„zašel za onu v obzoru skalinu," za kterou ho zrak lidský „nikdy,

ach, nikdy" neuzí. Zmizel, jako byl v „Máji" zapl o zmizelém

dtství svém

:

„Daleko jeho sen, umrlý jako stín,

obraz co bílých mst u vody stopen klín,

tak jako zemelých myšlenka poslední,

tak jako jméno jich, pradávných boj hluk,

dávná severní zá, vyhaslé svtlo s ní,

zbortné harfy tón, strhané struny zvuk,

zašlého vku dj, umelé hvzdy svit,

zašlé bludice pou, mrtvé milenky cit,

zapomenutý hrob, vnosti skleslý byt,

vyhasla ohn kou, slitého zvonu hlas,

mrtvé labut zpv"

Letos tomu práv pl vku, co vydal Karel Hynek Mácha svj
„Máj" vlastním nákladem a za krátko bude tomu také již pl vku,
co „vje vítr— chladný vítr od litomických hor pes Máchv hrob."

O „Máji", jejž ješt Slovník Nauný nazývá „povstným", i o ne-

šastném, po celá deceunia zneuznávaném geniálním tvrci jeho jest nyní

úsudek již tak dalece ustálen, že neteba jich bráti v ochranu a do-

uovati snad, jak bezpíkladný rozdíl jest mezi „Májem" a spoustou

nezáživných, planých a bezduchých rýmovaek, které za dob Máchových
obecenstvo i kritiku v svrchované míe uspokojovaly a Máchv „Máj" —
„zastiovaly" . . .



Karel Hynek Mácha. Ryl Jan Patoka.
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„Máj" pekal tedy šastn pl vku, aniž by byl pozbyl nevy-

líitelného pelu své divuplné a pece tak rázovité poesie, jakouž byl

ped pl stoletím psobil jen na nkolik nejvnímavjších vzdlanc.

Literární a kulturní význam jeho jest sice takoka nevystižitelný; ale

kdo zná, teba jen povrchn literární a básnický rozvoj v echách
v práv minulém tvrt století, musí vyznati, že krom Rukopisu Králové-

dvorského a Kollarovy „Slávy dcery" — (ovšem zase v ohledu jiném)—
ani jediný spis eský, vydaný v první polovici tohoto století, nemže
initi nárokv na význam jen z daleka podobný.

V suchopar nkdejší poesie, z vtší ásti pseudopoesie eské za-

padnul „Máj" jako meteor neznámého neb aspo poloznámého pvodu
a takového též úelu. Temný dunivý hukot, s jakým dopadl, budil

postrach a hrzu — nesetné, intensivní, ve všech barvách hrající jiskry,

kterými sršel, odstrašovaly — nevídaný, oslující lesk jeho pímo
oslepoval . . .

Jen nkteí z nejbystejších prozíravostí a nejsilnjších duchem

pochopili aspo pibližn význam jeho hned po objevení jeho — pro

ostatní zstal po celá decennia ošklivost budící a hnusný výpar šíící

„škvárou", až posléze — když se bylo nkolik literárních generací

vystídalo — uznán za meteor nepekonatelného lesku, jakým píroda

zaasté jen jednou za celé vky užaslé smrtelníky pekvapuje.

Mimodk naskýtá se otázka: Co bylo toho píinou?
Odpov zdá se býti svrchovan nesnadná a pece zase takoka

na bíle dni ležící.

Jako každý výtvor lidský, má i „Máj" své nedostatky a vady —
více mén nápadné, ba do oí bijící ale co bylo píinou, že

ped pl stoletím nevidno a nepochopeno ani nejskvlejších, nejnápad-

njších pedností, ped kterými ustupují vady daleko do pozadí — co

bylo píinou, že pozdji nedbáno ani vad, že báse vyhlašována jako

vzor vzor a vkládáno do ní, o em básníkovi ani se nesnilo?

TrA'áme, že neodchýlíme se píliš od pravdy, díme-li, že píinou
toho byly v první ad rznící se náhledy o poesii vbec a romantice

zvláš.

Co jest poesie — co poetickým?

Prostá otázka; ale pesná, všeobecn platná odpov jest velice

nesnadná.

Kolik pvodn myslících aesthetik — o jiných, kteí cizí vymo-
ženosti ducha jen opakují nebo permutují, nemže býti ei — tolik

více mén pípadných, pesn logických nebo doktrináských definicí.

Kdyby za našich dn vypsal nkdo cenu na otázku: „Co jest

poesie — co poetickým?" není nižádné pochybnosti, že sešlo by se

bez potu výklad pípadných i nepípadných, ba i diametráln se roz-

cházejících.

Podobn jako o poesii vbec, nemáme po dnes pesn ustálené,

všeobecn platné definice romantismu.

A jedin to, zdá se nám, jest hlavní píinou, pro byl „Máj"
tak rzn posuzován a vykládán, že nkteí nevyvážili z nho na píklad
ani špetky ethinosti, kdežto jiní vkládali do nho i myšlenky, kterých

v nm není.
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Doklady k prvnímu již jsme uvedli; pro druhé dostaiž doklad

jediný. Tak praví na p. r. 1862 J, E. Sojka, že ml Mácha jakožto

„básník romantický" v „Máji" na zeteli nešastnou vlast, úpící v jamu
absolutistickém a sebe jako representanta své vlasti".

Nám, piznáme se, nepodailo se vyísti z „Máje" ani zásvitu

toho, co v nm byl Sojka postehl, a také to není básnické cen „Máje"

nikterak na ujmu.

Nepomrn pípadnji, zdá se nám, interpretuje Sojka „Máj"
dalšími slovy ka, že Mácha piodl kontrast mezi sebou samým a osta-

tním svtem v roucho básnické a že sob zvolil „takovou osnovu",

kterouž by molil nejlépe „pipodobniti ku své su])jektivnosti".

„On vidí," praví Sojka dále, „jak jeho nejkrásnjší ideály na
zmar picházejí, jak jeho duch v nejbujnjší síle pod bemenem pro-

saického svta klesá. On, jenž lokty své v pek)'pující lásce po veškerém
lidstvu vztahuje, jenž lidstvo celé na srdce teplé by pivinul a za n
smrt na kíži by podstoupil, vidí se zrazena u vlasti své" . . .

„Pekonán mocí fysickou, osamotnlý v boji, zvolá tu romantický

básník neztráceje nadje v lepší budoucnost: „Daleká cesta má! Marné
volání!"

Avšak i tato interpretace zdá se nám býti pouhým stínem toho,

co byl sám Mácha — jako by byl pedvídal, že zavdá „Máj" piiinu

k rzným výkladm — zaznamenal ve svém denníku o úelu své básn.
„Básn té hlavním úelem je," praví Mácha, „slaviti májovou

pírody krásu. K snadnjšímu dosažení úelu tohoto postavena je doba

májová pírody proti rozdílným dobám života lidského.

Tak u píkladu v ísle prvním tichá, vážná atd, láska v pírod
proti divoké, vášnivé, nezízené lásce lovka; taktéž jiné vlastnosti

májové pírody proti podobným života lidského dobám v íslech ostatních.

Povst tedy ili dj básn této nesmí se co vc hlavní považovati,

jelikož jen tolik z dje toho v báse pijato, pokud k dosažení úele
hlavního nevyhnuteln teba.

Dj se koná u msta Hiršbergu mezi horami, na nichž se hrady

Bezdz, Pernštejn a v dálce Roli, k východu, západu, poledni a plnoci
okazují.

Co se ostatních úel dotýe, jakož i sententia moralis z celého

sjíadnji se vyrozumí."

Pes to vše, že vlastní tento výklad Máchv o úelu „Máje" vešel

již roku 1845 u všeobecnou známost, interiíretována báseií ta, jak již

pipomenuto, i na dále spsobem nejrznjším.
I sama forma básn, abychom tak ekli, genre, vymykajíc se

z šablony, inila souasným i pozdjším vykladam nemalé obtíže, až

posléze ustálil se náhled, že to báse „lyricko-roman tická".
Zkoumejme oprávnnost názvu toho dle moderních názor o poesii

a odpovzme si pede vším na otázku, má-li v „Máji" živel lyrický

pevahu ili nic.

Odpov není nesnadná.

V prvním oddlení líí Mácha veerní máj a krajinu ; vji)ravuje

o „padlém andlu", Jarmile, jak na skále sedíc oekává svého miláka—
líí, jak blíží se po jezee lun, ale místo oekávaného miláka pichází
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posel, zvstující strašnou zprávu, že miláek zavraždiv Jarmilina svdce,

vlastního otce svého, úpí v temném sklepení a zítra — zeme rukou

katovou . . .

Ráz celého oddlení toho jest pevahou popisn výpravný;
IjTické výstelky jako pohrávající jiskerky mají sice úkol dležitý, ale

nejsou živlem dominujícím.

Podobn zaíná druhé oddlení poetickou reflexí, naež následuje

popis vzení a vzn— pak poeticko-filosofické jeho rozjímání, proplítané

strunými poznámkami, jak si pi tom poíná — slovem zejmý, nepo-

piratelný ráz popisn výpravný a reflexivní.

Podobný ráz mají i ostatní oddíly „Máje" až na jeho zakonení,

kdy Mácha žele ztráty své mladosti líí tak arokrásn svj vk jinošský

a pipomíná i svou budoucnost. Zde skuten vytryskl živel lyrický;

ale v básni samé nemá pevahy a proto jest název „lyrická báse"
nepípadný.

Název „báse popisn-reflexivní" zdá se nám býti nepo-

mrn pípadnjší.

Zkoumejme nyní, má-li v „Máji" pevahu živel romantický.

Náhledy o romantismu, jak již výše pipomento, i za našich dn
ješt nápadné se rzní. Pesné, všeoben platné definice v aesthetikách

nenajdeme; pojem romantismu nebyl posud ješt nikým v lapidární stru-

nosti tak nezvratn správn stanoven, aby neposkytoval nejširšího pole

k výkladm nejsubjektivnjším.

Nám usnadní se práce v labyrintu názor o romantismu tím, když

pidržíme se pesn básn, o kterou jde.

Vypusme z „Máje" toliko „intermezzo první*", v nmž duchové,

lebka, ekan, vichr atd. mluví, a odpovzme si na otázku: „Co zbylo

v básni nadpirozeného — a vbec co jest v ní tak abnormálního, že

nemohlo by odpovídati skutenosti v té míe, by nemohlo initi nárok
na pravdpodobnost, nebo-li jinými slovy: Co jest v ní nereelního?"

Odpov jest prostá: Nic.

Pipomenuté intermezzo netvoí ostatn integrující ást „Máje"

;

i bez nho zstala by báse dílem umleckým, z ehož logicky plyne,

že „Máj" — aspo v tomto vzhlede— pevahou nereelním není.

Zkoumejme tedy fabuli a dj básn, možno-li jich po nynjších

názorech nazvati romantickými.

Dobu, kdy se dj odehrává, Mácha sice nikde neoznauje. Z trestu

„lámání kolem" však vysvitá, že nutno klásti dj v dobu pedjoze-
fínskou, kdy líený dj nebyl nikterak osamlým, tím mén nepirozeným.

A vyloupneme-li z básn prostou fabuli v strunosti co možná
nejvtší, shledáme na ní nepirozenosti, nadsmyslnosti, nereelnosti a

vbec romantinosti v bžném nyní toho slova smyslu ješt mén.
Hlavní osoba básn jest lovk bez své viny nešastný. Otcem

z domu vyvržen stane se „strašným les pánem". Avšak i jako lupi
miluje po své povaze horoucn, plamenn, divoce „padlého andla"
a v návalu domnle oprávnného a spravedlivého hnvu zavraždí svdce
svého idolu — vlastního otce svého, kterého neznal, a jest za tento

svj skutek po zákonu spravedlnosti lidské utracen.
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Není-liž to dj naprosto reelní? Dj, jaký se od pravk až po

naše doby v nejrznjších variacícli neséetnekráte opakoval a opakuje,

tak že vskutku nechápeme, jak mohl býti vaován mezi dje nereelní

nebo jen abnormální?

Pravda— idyllicky krotkým nebo nžným není. Po našem náhledu

jest to dj, abychom tak ekli, anticky prostý, ale zároveií tragický, ba

svrchovan tragický, s jakým se shledáváme v rzných variacích rovnž
tak v grandiosních tragediích antických, jako v dramatech Shakes-

pearových a v pravých, bezprostední pirozeností, nelíenou vášní a ryze

lidskými motivy vynikajících tragických výtvorech moderních, nech ve

form dramatické, románové nebo jiné. (PokraíoTáni.)

Z cest.

Básn Adolfa Heyduka.

Veerní plavba.

^^/^ oe blankytem jsme jeli

v báse divuplných krás,

pyšnými kde horstvo ely
v nebe roste: na Kavkaz.

Vlny sotva oddýchaly,

Euxin, hnvný vodstva pán,

klidn dímal, druzi spali,

na mstku stál kapitán.

Pocestní se v lože kladli,

mne však nechtl zlíbat sen, —
open lodi o zábradlí,

stál jsem v dumách pohroužen.

Skvoucí hvzdy v moi plály —
zlaté rže rajských niv —
jasnily se blíž i v dáli

snivé duši na podiv.

Jedna, poup z polovice,

svitla jako slunný skvost . . .

viz, to dítka zlatá kštice,

tváka — postat . . . Bože, dost

!

To mé dít milované

ve spoustách tch siných vod,

tváka hoi-í, oko plane —
je to skutenost i svod?
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Ach, jak smutn na mne zírá,

kývá, šeptá: „Ote, spš!
Což mne z moe, jež mne svírá,

na své srdce nevzneseš?"

Vznesu T! . . . V tom výkik žalný,

šije kol se vine paž:

„Pro tvé oi zas tak kalný,

pro se chvješ, co zas máš?"

Bože, což jsi nevidla

onen zjev? tam v zái stál . . .

dceruška v mou náru chtla,

a já v lodi prchám dál! —

2a jitra,

I.

ím víc hvzdy z oblohy se ztrácí,

tím víc záe v snivé duši jesti,

a mn zdá se, že již nekrvácí,

že chce znova pueti a kvésti,

že chce nazpt v ráje dávnou dobu
pro zá oí, skrání zlatou zdobu,

v as, v kterém jsem první píse pl,

než jsem klid znal kolébky a hrobu,

než jsem stelu žití v srdci ml . . .

Kéž jest možno duchem tak se vznésti,

abych chladn, jako na mne štstí,

na mezníky ony zapomnl!

II.

V skalních behu loktech dímá moe,
skolebáno vánkem v tichý sen,

prolukou, kde hora spchá k hoe,
usmívá se probuzený den

;

se stožáru lodi k jihu táhne

stíbroperý racek k druhm zpt,
a v mém adru, po kráse jež práhne,

zulíbána zory zlatým retem,

poíná se skrytým v skalách kvtem
zarosena píse rozvíjet. —
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ni.

Za zory po vodách zvlnných
lodi šla, jinovcem jata,

z vln každá mela na skráních

korunu z rudého zlata,

šplounala, s lodí si hrála,

šeptala, vznesla se, smála.

Pro asi v ader útaji

bolesti vlny — ach škoda! —
též zlatých korun nemají,

jako ta lazurná voda;

i jest jim korunou krásy

píse, jež k svtlu se hlásí?

Klid.

Jak líbezné, jak mile tak

to slunce nad moem se jeví,

jak v besídce by junv zrak

zel do modrého oka dvy.

A všude klid, a mír a tiš,

to slza lásky v asy spadla,

i lidské srdce, k míru když

se Boží ruka na n kladla?

Tak nikdy jsem je nevidl

všech prosté vln a bouných trud,

však vím, až znikne žití žel,

že též tak klidn spáti budu!

J a 1 1 a.

Jalta dumá, jako Betlem dtí
roztroušena na úpatí skal,

jako hnízdo, jež si pi podletí

malý rorejs k vži budoval.

Do zákoutí strmých hor se skrývá,

zlekané jak dít v matin klín,

ty, nech slunce v hru jim stely vrývá,

v hebounký je zahalují stín.

Vonnými je ovinují vnci,

bujných ke, vn zelených,

stehou hrozny, domk pi okénci

ped buranem, jenž se v jihu zlíh!
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Kryta kvítím, vnou vedouc svádu,

bysten sbíhá horských po stupnech,

níže k moi z aruých vane sad
šacholanu skvostný libodech,

Kebetynou v pl ovita stnou
stuhlým vzruchem chaosových vln,

jež až v nebe stíkaly snad pnou, —
klidn sní a sen ten krás je pln.

Krás i pýchy? Snad že také hnvu!
Kdož by nyní za polibku mus

v nadšeném ji velebil as zpvu,

Simonid-li nebo Tyrteus?

Ci snad žádný z nich, jen poutník chudý,

jemuž osud trním ovil vlast

a jenž ader rudý žal a trudy

nesl Pontu modrou pes propast.

Jaltský chrámek.

Na výšin v hájku cypišovém

tyrhlavý si kostelíek sed,

s štíhlou vží, se zeleným krovem . .

tak pyšn si sotva Girej ved,

díve nežli s prosby sladkým slovem

u spanilé Polky zvad a zbled. —
Na korun, temeno jež zdobí,

dvojramenný blýská se mu kíž,

zírá pyšn na hrdin hroby,

na Gireje chána padlou íš,

jehož sláva, hvzda zašlé doby,

nevrátí se nikdy, nikdy již

!

Zvonek s vže práv píse zpívá,

l)rostou sice, ale milou pec,

snivý cj'píš ernou hlavou kývá,

stará smokva nachyluje plec,

i ta jablo, i ta réva tklivá

i ten smokvo, štdrý bohatec.

Ba, mn zdá se, že i topol tmavý,

i ty horské sosny v úcty znak,

i tch temných oliv stinné davy,

i ten rudý mandlo, vábný tak,

i ty lodi — všecko kloní hlavy,

i král horstva, chmurný atj'r-dak.
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O milostnýcli vztazích

Františka Ladislava Celakovského.

Napsal

Dr. Frant. Backovský.

(Dokoneni.)

akto tedy elakovský zamiloval se rychle do Marie

Vcntovó. ani se s ní náležité neseznámiv, a d-
vrného pítele svého Plánka zvolil si za pro-

stedníka. Plánek pak zachoval se zcela dle pání
Celakovského a spsol)il, že mezi nim a Marií

vyvinula se brzo skutené pravá láska, láska trvalá.

Nežli však dále pokroíme, povezme si ješt

# néco o pomru Celakovského k Marii Antonii. Protože

k elakovskému pilnula velmi velice, nebylo jí i)íjemno,

že elakovský zamiloval se do Marie. Psaltc elakovský
Kamarýtovi 11. prosince r, 1830.: „Antonie ti tuto po-

sýlá svj ke.*) Již jsem u ní hezky dávno nebyl, nechci

jí též mou zlou rozpoložeností nemilým hostem býti,

možná že i to píinou, že mne poslednkrát trochu

chladn pijala, jak se ped tím nestávalo." A Kamarýt

^b odpovdl mu na slova ta 20. i)rosince takto : „Antonii

fl v se nediv, jestli t, jak pravíš, cldadnji pijala . . . Oko
ženské, zvláš oko Antonie, nžné k podivení, skrze ze-

vnitnost do srdce pronikne; proež možná, že ona snad tu samu
chladnost u tebe nalézati se domnívala . . . Jestlis jí o Marince nco
povdl — nediv se ! Kdyby se láska sebe istjší býti zdála, by se

pod rouškou pátelství ukrývala, pec na této zemi nelze a nelze docela

zapíti lovka, a já vím, že sám Plato tak ist nemiloval, jak ist
o lásce psal, což potom ženská, slabá kehotinka. Však ty tomu dobe
rozumíš, neteba ti více povídati."

Ale Marii Antonii nebylo již dlouho popáno žíti ; zemela již

4. bezna r. 1831, což elakovský Kamarýtovi oznámil 5. bezna tmito

slovy: „Picházím tenkráte, mj drahý Vlastimile! tímto listem jako

donášitel a zvstovatel smutku a pro nás i pro milou naši vlast ztráty

veliké. Není zde více andla našeho M. Antonie! Pánu se líbilo tuto

svatou duši povolati k sob. Zármutku mého nejsem v stavu ti vypo-

dobniti, ty sám jej nejlépe cítiti budeš. Dnes ráno mi tuto truchlivou

zprávu pinesla služka z kláštera, a práv sám z toho zarmouceného

místa picházím, kde všude okolo mne se rozléhal plá a kvílení. Tento

týden se byla vydala Antonie na obyejné postní soukromní pobožnosti

nebo tak zvané exercicie; pedevírem, totiž ve tvrtek pocítila v sob
náramné tesení srdce, což však i jindy se jí piházívalo, pi tom ale

Totiž spis, který roku lS;so. s názvem ^Ke rozmarinový" vydala.

34
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pece neulelila, ale zstávala v mírné veselosti mezi sestrami. V pátek

opt v rozjímáních dopoledne ztrávila, byvši u sv. pijímání, ano ješt

v poledne v refektái se ukázala i nco pokrmu požívala, po poledni

se jí však pitížilo, a po tvrté hodin v rukou takoka svým sestrám

u ní pítomným skonala. Svatý a nábožný byl její život, tak blažené,

tiché a svaté i její skonání! Od velebné matky až do nejnižší sestry

v kláštee vbec byla milována, a krom tchto zdí mnohé srdce popláe

pro ni. Já pak jsem ml nejvíce píležitosti tuto šlechetnou, spanilou

a bohumilou duši poznati, nebo a mnoho jiných v lásce a pízni

v jejím srdci spoívalo (ach, jak blažené bylo od ní milovánu býti !), pece
zvláštním ke mn soucitem a dobrodiním toto srdce, jedva v svt na-

lézajíc sob rovného, bylo naklonno. O, což bych ti všecko musil po-

vdti — le smutek mi ústa i mysl váže, a odkládám vše na jinou

dobu. V zítra, v nedli tlo její bude odpoledne ve Volšanech pocho-

váno, *) sám p. 1)iskup bude míti prvod. Jaké mla starosti, až se

nkdy odeberu z vlasti — ubožátko ! nepomyslila, že já sám díve

plakati budu jejího odchodu!" Proetše tato slova elakovského, rozu-

míme nyní ovšem znan lépe všemu tomu, co vbec o pomru jeho

k Marii Antonii jsme si povdli . . .

Avšak vrame se nyní k Marii Ventové. Již v listopadu r. 1830
elakovský dopisoval si s ní, a jak velmi vroucn a opravdov záhy

pilnul k dívce té, dal zeteln na jevo Kamarýtovi již v dopise ze

dne 17. ledna r. 1831 tmito slovy: „Nemohu tajiti a pomleti o zmn,
která se mnou se dala od seznámení se s Marií. Nyní teprve zcela

a úpln okouším a poznávám, co jest pravdivá láska, co toto milostné

dít mému srdci drahé se stalo. Psobit mi veliké slasti, ale též veliké

zármutky. Ani jsem sám z poátku nemyslil, jaký vplyv na mj celý

život má letošní podzimní cesta projevila. Mlo-li by se státi, že bych

výhost musil dáti tomuto nžnému, spanilému tvoru, na vždy veta by

bylo po mém poklidu, nic by mne více s životem smíiti nemohlo. I ona

mne miluje — toho jsou mi svatým a svtlým dkazem slova v každém

jejím listu .... Jestli bych tuto na oklamání mohl pomysliti — ne,

nikdy, nikoli! Mohl bych skoro íci, že jsem se více v M. zamiloval

ušima nežli oima, a i pohledem v každém okamžení její vnitní i ze-

vnitní slinost dává se postihnouti. Obrátím-li mysl k celému tomu

dji, pipodobovati se vru mohu k bojovníku, jenž v zápalu bitvy

necítí, jaká rána tkví v tle jeho, a všecku svou sílu podržuje — tak

*) elakovský také ve Volšanech jest pochován, i stala se již i tím, že
na jednom hbitove jsou pochováni, jaksi skutkem nadje, kterou Marie Antonie
vyslovila k nmu již za živa, že totiž i po smrti pebývati a radovati se s ním
bude pospolu. Psala mu hned r. 1828.: „Ach, stála-Ií pak by za to ta hrstka

dn našeho žití, abychom jen pro dosažení vezdejšího blaha aneb znamenitého
pátelství tak píHšn se namáhali? . . . Když zvuk archandlské trouby píchod
Suditele tvorstva veškerého oznamovati bude a kosti spráchnivlé spojí se

s duchem svýni, tenkrát se k sob pihlásí pátelé vrní a pátelství jich bude
neskonené. elakovský! tato slovíka jen proto psala jsem, chtíc Vám ui-
niti známy mé radosti." Takto tšila se radostnou nadjí na vný sním
pobyt v íši nebeské

!
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mi bylo první as — až potom zimniéná pálivost jej porážeti poíná
a na lože uvrhuje . . . Pravda, že kromé trojího posezení pi boku M.
a tolikcréhož porozprávní s ní, blíže ji poznati píležitosti mi nebylo,

ale já myslím, že i z nemnoliélio sálinutí do strun dá se asto znáti,

nástroj-li do])e nalazen neb ne. Krom toho ze žádných úst jsem ne-

slyšel toho nejmenšího, co by jen stín necti do sebe mlo, anobrž

všecko milé a chvalné. Též její listové jsou mi dkazem nesprostého

ducha a jakoby je sama nevinnost diktovala. M., jak jistotn vím, po-

nejprv milovati zaíná, akoliv již ve 20. roku se nachází, a to pi
liezké a takovéto dívce ovšem mnoho."

Z téhož dopisu dovídáme se také, že elakovský jako dívjší
milenky své i Marii hned, jakmile ji poznal, opval básnmi. Píšetí

v nm i toto : „Brzo po mém do Prahy píchodu piložené tuto „Po-

mnnky" psány byly. Chtl jsem u vtším potu jich nas])írati, le
pináhlila ona zimní chvíle, která všecko plynutí verš na kost ztužila.

Možná, pijde-li kdy jaké jaro, že dále pokvetou. Spsob tento krátkých

sonetk, a trochu trudný, se mi však dobe líbí. Snad jsem ti vy-

právl, že v dnech podzimku po bezích vatavskýcli jezd na lodice,

pknou kytiku i)omnnek jsem nasbíral a ji M. obtovav jí tudy radost

spsobil. Ochraovala tu kytiku velmi bedliv, jak mi eeno, a sama
29. listopadu ješt o ní píše: „. . . wie kónnte ich dessen uneingedenk

sein, da von den zarten aus ihrer Hand erhaltenen mir lieben Vergiss-

meinnichtbliimchen zu meinem Vergniigen noch einige in der Bluthe

dastehen." Práv jí též tyto nové a snad mén svadnutí podrobené

odesýlám."

Z „Pomnnek" elakovský otiskl nkteré v „Musejniku", roníku
1831, s názvem „Pomnnky vatavské". Protože pak k Marii byl upoután

láskou trvalou, básnil pomnnky ty stále a stále, až vznikla z nich „Rže
stolistá", vydaná tiskem o sob r. 1840, ímž vyhovl i pání Kamarýta,

který mu psal ihned, jak prvé „Pomnnky" peetl, toto : „Vatavské

Pomnnky mi letos novou radost pinesly. To je arci láska nevšední,

a tyto sonetky jak by od samého Kupida k tomu utvoeny. Kýž t
to tvé slunce blaze zahívá, aby jicli ješt pirostlo!"

Takto znamenáme, že e]akovského „Rže stolistá" vznikla z téže

pobudky základní jako Kollárova „Slávy Dcera", a prvý oddíl „Rže
stolisté" podobá se co do obsahu velice prvým tem zpvm „Slávy

Dcery". Jsou tu líeny slasti básníka dlícího u milenky, potom strasti

jeho, když od ní byl osudem rozlouen, a vše to propleteno myšlénkami

vlasteneckými, jenže u KoUára tclito myšlenek vlasteneckých jest hoj-

nji než u elakovského. Krom toho sám elakovský posuzuje „Slávy

Dceru" v „Musejniku", ro. 1831, projevil se veejn, jak mocn na
skladba ta úinkovala, ka: „Mn fro své neobyejné vnady a z mnohýcli

též zevnitních pomr tak drahou spolenicí se stala Músa Kollárova,

že po tolikeronásobném s ní obcování po tu dobu nelze jinae nežli

s plným a celým srdcem, jako na tvái nejspanilejší milenky utkvlým
okem, více pociovati všecky vdky její, než vydávati se o nicli v roz-

umování."

Tak elakovský projevil se poátkem r. 1831., tedy práv, když

jal se skládati ony „Pomnnky". Mimo to elakovský dojista zálibu

34*
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svou v Kollárov „Slávy Dcei", o které psal Kamarýtovi 18. srpna

r. 1830, jak výše bylo uvedeno, penesl z oné Pražky také na Marii.

I lze všini právem souditi, že elakovský skládal „Rži stolistou" za

dojmu „Slávy Dcery", což ostatn potvrzuje zejm sama „Rže sto-

listá" tmito verši v písni XVI. :

Sladce z Hesperidek kraje

píse lásky kouzlí sluch;

i nad pvcem u Dunaje

sladce mj plesává duch.

Cudiž i pipomenuto, že také elakovského Marie ponkud jest

podobna tím, že dopisovala elakovskému nmecky, Kollárov Mín,

která byla ryzí Nmkyn.

A netoliko ve píin „Slávy Dcery", elakovský i jinak veškeru

ávou lásku z oné Pražky, do které zamiloval se r. 1830, penesl úpln

na Marii a pomocí dopis Mariiných se jí zcela zbavil. Napsal o tom

Kamarýtovi 17. ledna r. 1831 toto: „Ješt z loského románu, o nmž
jsem ti venku dosti nahovoil, neho pipomenouti musím. Po celý

as mého pibytí v Prahu více jsem El. nevidl, ani se kde s ní shle-

dati ml na mysli. Na zaátku minulého msíce obdržel jseiii od ní list

dosti obšírný, plný výrazv pedešlé neuhaslé milosti. Vzkázal jsem po

služce, že na nj píležitostn odpovím. Neminulo však ani osm dní,

E. si pišla pro odpov sama. Mžeš si pomysliti, do jaké nesnáze

mne toto navštívení pivedlo. Všecku svou sílu proti tomuto dobe
ozbrojenému šiku nepátelskému sebrati bylo potebí. Le nade mnou

se vznášel andl a z této doby Marie ješt jednou tak milá se mi stala.

Jejími listy ukázanými E- a zjevení jí celého tajemství jsem ji ovšem

ješt více zarmoutil, ale tuším též na vždy upokojil, aspo brzo na to

v poslaném jí listu vynasnažil jsem se jí marnost našeho poínání svtle

vyobraziti. Již tedy tomu konec nejkonenjší." Takto elakovského

láska k oné Pražce, jejíž ani jméno krom skratku „El." nám není

zachováno, byla zcela zapuzena láskou jeho k Marii.

A jak elakovský pochodil u Marie se svými „Pomnnkami" ? —
Podal o tom sám zprávu Kamarýtovi 2. února r. 1831 tmito slovy:

„Marie mi práv tyto dny za n (za „Pomnnky") poslala psaníko, až

árdce skákalo, a pi tom dárek, že bych ho za 50 liber dukát nedal.

Jest její rukou vyhotoven, také na nm s jiným kvítím pomnnky, jak

nžn, jak umle zhotoven!" Zalíbily se tedy „Pomnnky" ty, teba že

eské, velice Marii, byt i nmecky elakovskému dopisující. Ovšem

nelze ani dosti málo domnívati se, že Marie, na kterou vlastenecký

Plánek mohutn úinkoval, byla snad — Nmkyní . . . Ostatn sám

elakovský výslovn ve píin té v písni XXV. „Rže stolisté" pje :

Bh mi svdek! by i zcela

vtipem, vdkem, krásou tla

rovnala se bohyni,

nekochal bych Nmky ni.
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íleeno výše, že elakovský za prvého styku s Marií ani se s ní

náležité neseznámil. Av.šak i k tomu brzo do.šlo mrou svrchovanou. I'o

roce, totiž o prázdninách r. 1831., elakovský zavítal zase do Strakonic

a tu, maje cestu k tomu již ádné upravenu, seznámil se se svou Marií

co nejui)nmnji. Oeítiv se potom optn v Praze psal v záí r. 1831.

Plánkoví : „Že jsem se posledn s trpkým srdcem od vás odebíral, jako

snad ješt nikdy — snadno uvíte. Tak6 nevím, abych kdy byl dn
blaženjších ve své otin i)ožil, jako tentokráte, což se rovn i z va-

šeho sjjolku a i)isi)ní k tomu dlo, a vlastn i z jiného ohledu té

blahosti jstet vy z dávna k tomu hlavní pispívatel. Za to vše, jak za

vaši pátelskou vlídnost a ochotnost, tak za prokázané skrze vás poho-

stinství, jjrozatím mé srdené díky .... Nejenom mnohé suchoparné

trochu práce, ale též nedosti posavade upokojená mysl nedovoluje ini

do té doby k Músám prolilídnouti, abych ponkud ty sladostné chvíle

i písní zadržel, když ze skutenosti již vymizely. Opominuto však nebude.

Moje loské navštívení pohnulo mne ke zpvu, emuž by toto letošní

totéž uiniti nemlo. Loské s draliou Marií seznámení ani tak se nazývati

nemlo; bylo toliko více jenom udivení; a již to postaovalo k rozvla-

žení z])vné mysli. Pl jsem toliko z vtší ástky o vlastnostech, jakých

sob srdce mé žádalo, aby možné bylo pi této nejmilejší shledati : nyní

se upímn vyznati musím, že maje píležitost po více dní s ní obcovati,

nejenom toho, eho jsem sob tehdáž jen v duchu žádal, pi ní shledal

jsem, ale mnohou ješt pknou a ušlechtilou stránku vyšetil. Jakž by
tento krásný zámr v budoucnosti nebyl všeho snažení hodeu ! Jest,

jest— i doufám, že mým piinním brzo stane se, aby byl i dosažen."

Podobn jako Plánkovi elakovský vyjádil se o Marii také Karlovi

Alois Vinaickému, napsav mu v dopise ze dne 25. ervence r. 1831.,

poslaném ješt ze Strakonic, toto : „Pipomenul jste mi, odcházeje

poslednkráte ode mne a práv tak skroušeným okem na mne pohledná,

jako já asi na mou drahou Marii, abych vám psal mezi tím asem, co

od sebe míle nás odluují . . . Jak blažen tchto nkolik dní v otin
své jsem prožil, tak sice jako nikdy ped tíin, o tom vám zevrubn
psáti byla by zbytená a marná snažnost moje, jak bych vám tuto mohl

vypsati. eho jsem pi mé nevyrovnané Marii toliko tušil a v básnickém

nadšení i)okládal a doufal a žádal, aby se nalézalo, to všecko nyní usku-

tenno nalézám — toto^ útlé srdce, tato nevinná mysl zasluhuje nej-

lepšího na svt osudu. O, by mi možné bylo vše co nejdíve k jejímu

oblažení uiniti. Novin nyní žádných ode mne neoekávejte — kdež

bych jicli také vzal, kde jedna novinka všecku mou mysl zamstnává! . .

.

Bohužel! ode dneška za týden již mne zase v Praze . .
."

Jak kochal se v duchu se svou Marií elakovský také v Praze^

toho zajímavým dokladem jest místo z dopisu k Plánkovi ze dne 8. ervna
r. 1832. znjící: „Pokušení !— Tu vám zrovna okna proti oknm pes
ulici zstává hezká dívina— tak pkn rostlá jako Marinka, a tu zas

práv, když po pokojíku chodím a z okna pohlídám, zdali by mne ješt
nco nenapadlo, co bych vám psáti mohl — nu, nu !

— jenom nepi-

padejte na žádné zcestné myšlénky — pošetile ! — a necht mne díve
dopovdti, tu vám práv zas blízko okna sedí, co byste ekl s kým?
To sám nevím, jakž byste mohl vy vdti, ale to vím a vidím, jak hor-
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livé a ohniv tu v oi si pohlížejí — tu ruka okolo šíje, — tu asem
i jako hrdliky se zobákují. Z toho tedy se dovtipte, kdo to asi mže
býti, a eknete, ueuí-li to pravé pokušení! Pi tom ale vyznati musím,

milé i)okušení; nebo mne vždy píjemné a sladce na nejdražší Marinku

pamatuje ..." — — —
Avšak koncem roku 1832. elakovský již optn byl by se jaksi

rád zbavil i lásky k Marii. Ale tenkráte nebyla toho píinou nkdejší

jeho tkavos v náklonnosti k dívkám, nýbrž malomyslnost, vzniklá ze

hmotného nedostatku a z trudných nadjí do budoucna. Psal o tom
12. záí r. 1832. Kamarýtovi: „Djí se tu a onde boue a revoluce

a pecházejí s jedné krajiny na druhou, pro by totéž i s jednotlivými

osobami a duchem díti se nemlo? .... Bývalo jindy i psaní listv

i pijímání píjemnou mn vcí, nyní však tato otrlost a bezvláda mysli

i tam mne dovedla, že chladn a lhostejn pišlý list otvírám a s ne-

malou tžkostí odhodlati se mohu k psaní odpovdi . . . Ano, netajím,

že, maje psáti list do Strakonic, jaksi choulostiv a bázliv k tomu pi-

stupuji, a nemám za jiné, nežli že odtamtud onen vítr vje, který bu
liorkem svým bu mrazem takovou zmnu uinil. Pál bych skoro,
aby mn nyní dv léta nikdy nebylo do mysli vstoupilo
cestu do kraje initi, anebo aby za ten as k jinému se

bylo schýlilo. Kam to povede, nevíra, tžko mi však dobrého konce

se nadíti. To-li pestojím, již potom jedva by která rána osudu v bu-

doucnosti he se mne dotknouti mohla ..." Ale brzo po té vznikl ve

Innotných pomrech Celakovského píznivý obrat, a nadešlo mu nkolik

let štstí a blaženosti . . .

V listopadu r. 1833. stal se redaktorem „Pražských novin" a zá-

bavné k nim pílohy „eské vely", ímž poskytnuta mu výživa dosta-

tená tou mrou, by mohl se oženiti. I požádal již 4. prosince r. 1833.

otce Mariina o jeho dceru a ustanovil si satek na den 2. února r. 1834.

A toho dne skuten Marie stala se chotí Celakovského, takže vzhledem

ku všem dívjším láskám svým elakovský právem zaíná „Rži sto-

listou" tmito verši

:

Luzným smáním, vnadou stkvostnou

mnohá se ke kouzlila;

jedna nevinou milostnou

zrak jen k sob zvábila.

Oslazovala pak mu život až do r. 1844., kdy zemela . . . ela-
kovský však nalezl si ješt téhož roku cho jinou.

Již 28. prosince r. 1844. psal Plánkoví: „Nyní jedenácte let tomu,

chystal jsem se k satku s mou pedrahou Marií. Byla to šastná, bla-

žená léta, která jsem s ní prožil! Oznámiti vám musím, pakli vás od-

jinud ješt tato zpráva nedošla, že i nyní zase k podobnému kroku se

chystám, jsa o tom pesvden, že co vrný a nejstarší mj pítel

upímný podíl v mém štstí bráti budete. Bu vám i to svdectvím

o blahu prvního manželství mého, že neváhám i podruhé do stavu toho

vstoupiti. Jsou ale i jiné dležité píiny nad to, pro tak jednati tém
pinucena se vidím. Oblíbená má nevsta, kterou se i tentokráte smle
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j)e(l svéteiii lioiiositi moliu a která zajisté nesklainá mé nadje v ní

skhulunó, osobné vám nci)Ochyl)n známa nebude ; ale mám za to, že

aspo dle jména znáte švakra jejího Dra. Staka, mélio pítele. Bylaté

již z pedešlých let dobrá pítelkyn, a tak i sestry její, mé Marie,

a tudy se známost má nyní s touto ušlechtilou dívkou a srdenou eškou
bez mnohých okolkv poíti dala a brzo i v lásku vroucí se promnila.

Dále o jejích pkných vlastnostech tuto se zmiovati za nepotebné

soudím ; udát se nám bohdá ješt píležitost, že neli díve, aspo nkdy
<lo Strakonic k vám ji pivedu a s ní vás seznámím. Náš satek nepo-

chybné v msíci dubnu b. r. slaven bude. K oddavkám jsme si nyní

vyžádali pítele Yinaického, faráe kovaského ..."

Touto druhou chotí elakovského byla Antonie lleissová,

která proslula i jako básníka, podepisujíc básn své pseudonymem

„Bohuslava Rajská" . . .

Když ku konci msíce dubna r. 1844. došla z Vratislavi, kde

€elakovský byl od r. 1842. professorem universitním, do Cech truchlivá

zvs, že zemela v dálné cizin „rže stolistá", prvá cho elakovského,

])olestn byli dojati všichni vlastenci eští, a jako ohlasem bolu tolio

jeví se nám býti báse, která jest otištna ve „Kvtech" ze dne

14. kvtna r. 1844. s názvem „Památce Marie elakovské" a která zní:

Ach, tam v kraji cizím, v lžko chladné

sklesla rže naší ddiny;

ozdoba to naší krajiny,

záhy odkvetla co kvítko vnadné.

Krut uchvátila pda cizí

drahou dceru matky echie!

Plate pro ni, dcery Slavie!

Svému slavíku, ach, Rže mizí

!

Jevily se nám v ní svaté ctnosti,

krása božská v rouše zemšan,
již Bh seslal v luhy Slovan,

by nám odstel obraz spanilosti!

Jenom pro vlast naši mla žíti,

cizí vítr zlomil kvtinku;

(Utkám vyrval z lokt matinku,

mající jim svatým strážcem býti!

Kyní bytuje zas v první vlasti,

tam, kde vná Vesna panuje,

kde Bh v zái vné trnuje —
tam již neuiti žal ni strasti!

My však hoem k rovu vzdálenému,

v njžto sklesla schránka duše Tvé,

velé posýláme slzy své,

ukanulé citu upímnému.
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Až z tch slzí zkvetou nezabudky,

budou svdit krajm vzdáleným,

že je svatá dcerám Sláviiiým

upomínka na vše krásné skutky!

Báse tato jest podepsána skratkem „. . . sláva" a pochází z péra

Bohuslavy Rajské. Tedy básníka, která vroucí básní oslavila památku

prvé choti elakovského, stala se chotí jeho druhou ....
Stj zde ješt nkolik zajímav3'ch dokladv o poslední této lásce

elakovského z dopis, které své milence poslal z Vratislavi do Prahy.*)

Z dopisu ze dne 20. srpna r. 1844: „Xejdražší mé srdce! Jediná

útcho života mého! Jak jsem šasten, nad míru šasten, že hned pi
zaátku dopisování našeho tímto pesladkým jménem smím a mohu na-

zývati Tebe! Jaké to zmny daly se se mnou v ujilynutí nkolika
tch nedl, v jakém utšeném lesku vzešlo mi konen slunce nad za-

stenou díve hustými mraky oblohou. Uchopuji se péra, abych dle

dané pípovédi co nejrychleji o svém navrácení k milé rodince Tebe
zpravil, s Tebou dále vedl onu v ukradených opravdu okamžicích za-

poatou rozprávku lásky naší, u Tebe hledal a nalezl potchy i odtuchy

v tomto peblahém nepokoji, jenž duší mojí zmítá a jejž bych pece
nechtl smniti za žádný poklid, za žádné uvolnní od této slastiplné

tísn. Mysl má nalézá se posud v divném kolotání; pod návalem citv
rozprchují se mi všeliké myšlenky a pirovnávám-li je k tmto citm
v rouše slov, vypadají mi tak chudé, chladné, nijak se s nimi nesho-

dující. Ty, má rozmilá pobuitelko, již mi to prominouti musíš, že

místo spoádané a úpravné ei, tentokráte nelze mi, le v zmateném
nelad slova na papír metati

;
považujž tyto úlomky za smsice kvítkv

k nohoum Tvým vysypaných a poádej si je sama, možná-li v píjemnou
kytici .... Chovaje úctu a vroucí píze ode dávných let k milému
pátelstvu a píbuzenstvu Tvému, jak nebyl bych ji v nejlepší míe i na

Tebe vztahoval? I byl jsem, v mi, pro panenskou Tvou ušlechtilost,

pro Tvou krásnou povst, již jsi sob na vše strany získala, a zvlášt

také pro Tvou lásku k drahé vlasti naší zajisté neposledním z Tvých
pátel a srdených ctitelv. Když pak tímto rokem písná ruka osudv
tak náhle rozkotala sídlo domácího blaha mého, když se Nejvyššímu
Pánu zalíbilo rozlouiti pro tuto asnost svazek onen mezi mnou a milo-

vanou spolenicí šastných dnv mého života: mohlo-liž jinak pijíti,

a divno-li, že sliná Tvá podoba, vstoupivši jako andl v mysl mou
a v srdce mé, v tom hrozném zápasu mne sílila, že tož srdce tudíž

se prohlásilo k té plamenné žádosti : kýž by mohla, kýž by chtla více

mi býti nežli pouhou pítelkyní ! . . . Kže, dvuj tedy, má nejmilejší,

srdci mému, srdci Tob nyní i na všecku budoucnost zcela vnovanému,
a mj je za dar milý sob ..."

Z dopisu ze dne 1. záí r. 1844: „Má nejdražší Toninko! Srdéko
mé nejrozkošnjší! . . . Skoro bych se domníval, že kus vštího ducha
mám v sob. Sotva jsem první list k Tob byl vypravil, již jsem dy-

chtiv poítal, kdy tak asi odpovdi na nadíti se mohu. V osmi

*) Otištny jsou v „Z let probuzeni".
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(hiech jistotné — pravilo mi srdce, a tu se mi slovo steda tak do

mysli vštípilo, že jsem s roztoužením píchodu jejílio oekával, a i»ro-

budiv se toho dne, s radostným tušením jsem zvolal : dnes, dnes pijde

lístek od ni, dnes opt slova sladkých úst jejích, ne-li od ní slyšeti,

aspo pedíkávati si moci budeš. I netušil jsem nadarmo — stalo se.

Jak Ti mám dkovat, dušínko má, za tu radost, kterou Tvá pelivá

laskavost hned prvním vrhem mi spsohila! Pelítl jsem bleskem všecky

ty milé stránky a i)ak teprv opt a opt bedlivjší myslí jsem je pro-

ítal a rozvažoval. Že pak je vždy zas do rukou lieru, kdykoliv si chci

uiniti utšenou chvíli, není nic divného ..."

Z dopisu ze dne 14, záí r. 1844: „Toninko má! Ano, Toninko

má, kdybych tak, jak Ty si peješ a jak já sob peji, sedl na po-

hovce po Tvém boku, zeptal bych se T také, které z tch sladkýcii

jmen, jež sob v listech i)ikládáme a jakých nepochybné ješt hezké

zásoby máme. Tob jest nejmilejší, nejdojemnjší? Pro mne tento

svrchu položený titulek zdá se míti nevyrovnanou vnadu a cenu, a to

práv dnes — pro? To vlastn nevím, a proto též povdti neumím;
jest ale tak jednoduchý, cukrový, vše jiné v sob obsaliující! Proež
ješt jednou: Toninko má a má! — Kolik radostí, srdce mé pedrahé,

pinesl mi opt Tvj bohatý list, jaké myšlenky a city byly jsou jím

l)robuzeny! O, žvatlej jen, žvatlej (jak Ty to nazýváš) vždy a bez

ustání tímto dtsky nevinnou a zas dosplou myslí arodjn setkaným

rozhovorem lásky! Jakž by ten milence tvého mohl omrzeti, an v nera

nejsladšího opojení nalézá? Bezdky mi tu pipadá pirovnání k šam-

paskému vínu ; jak ono nalito jsouc do sklenky, stále a stále perlikuje,

rovn tak na stránkách listu Tvého všude se vydírají perliky rozkošných

pro mne, svatých citv Tvých. A zdaž to i jinae možná: vyletla

ona zátka s velikým praskotem do výše! Blaží Tvá vyznání, andlská
družko má, nesmírn . . . Poslyš ale nyní i Ty a víš-li v pedznaení
osudv našich, mj to i za to. Práv tomu rok, byl jsem v Praze,

u vás, moji drazí! Vidl jsem T, mluvil jsem též nkolikráte s Tebou.

Ty jsi pak o nco díve než já odjela z Prahy, tuším, že to bylo do

Kutné Hory. Den ped tím byl jsem u vás a s tebou jsem se i louil.

Divná to vc ! Jakési vnitní vnuknutí mne k tomu mlo, že jsem se

osmlil na konec i takto T osloviti: „Ješt hubiku mi dáte!" Tu Ty
díve, než jsem se nadál, vzchopivši se, vtiskla jsi mi na ústa políbení—
tak srdené — tak ohnivé — tak ! Má Antonína snad již na to dávno

zapomnla. Když jsem Ti tehdy knížeku podal k milému upamatování,

povden jsa z toho, že jsi ji ráda pijala, pravila jsi na to : „Takového

dárku nezasluhuji, cos takového dává se nevst!" A víš, co jsem já

dnes rok, odcházeje od Tebe, ve své duši pravil: „Bože mj, to jest

více než pátelské políbení, takové náleží jenom ženichovi! Anebo —
jakéž to teprv musí býti, které srdce její pro nho chystá!" Co dále

ve knize mých osudv bylo zapsáno, o tom arci tehdáž toho nejmenšího

tušení jsem neml, ani si ho míti nežádal, a proež zapadlo i ono po-

líbení do hlubiny srdce mého; ale liylo ono pece jako jiskra, která

tam pod popelem ležeti zstala a potom, kdjž mrazem zármutku mj
duch hynul, nejdíve mi teplotu udlovala, až pak i v jasný vyrazila

plamen. Vidélo-lis kdy, mé nejmilejší srdce, onen nevinný úsnich na
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tváikách spícího dítte, ano se íká, že aiidh'kové ve suách s ním

lirají? Ó, jist žes vidla! Tak mi to nyní pichází, jakoby srdce naše

již ode dávna jakousi podivnou hru pospolu byla tropila, a my jsme

o tom nieho nevdli, ano vdti i nesmli .... Zvnlá pítelkyn
naše mla ve mnohých vcech mnohem bystejší oko, nežli na první

pohled by se byl nkdo domníval. Že Ti, má drahá dušinko, srdce její

velmi pálo, vím z vlastních úst jejích ... Po mém navrácení se loni

do Vratislavi bylo mi nápadné, pro dvakráte obzvlášt na Tebe, a to

jaksi snažn se vyptávala. Potom po nkterém ase, když jsme jednou

veer pi sob sedli, tázala se mne dvrn, kdyby se státi mlo, že

l)y ji Bh se svta povolal, zdali jsem kdy na to pomyslil, jak bych

potom v domácnosti opatil sebe a dítky naše. To se samo sebou

rozumí, co jsem jí na to odpovdti mohl, a že jsem celou tu otázku

v žert obrátil. Ale ona nco podivným spsobem v další na to rozprávku

uvedla Tebe, takže jsem se pásma jejich myšlének tehdejších snadno

domysliti mohl. Ubohá! Ona celý skoro rok, a to pi nejlepším zdraví,

nosila v sob pedtuchu své smrti. „Já vím, že dlouho mezi vámi

nebudu" — nejednou bývala slova její."

Z dopisu ze dne 18. záí 1844.: „Nedržím mnoho o snech,

a proto o nich jindy nemluvívám, ale tento musím napsati; nebo mi
jest poade na mysli. Zdálo se mi ráno, že jsem pijel do Prahy a milý

pitel Fric mne vedl k Tob, do Tvého nového bytu. Na schodech pak
mi praví: „Pokejte tu chvilku, já pjdu naped, opovím vás a pak

zavolám." ekám hodnou chvíli, až tu konen Ty vybhneš proti mn—
a co ? Ze zástrky nabírajíc plnou rukou na mne házeti poínáš— jiskry

!

až já uleknut již couvati ponu, a v tom procitnu. Jaký to sen ! pomyslil

jsem sob a myslím i nyní."

Z dopisu ze dne 27. íjna 1844.: „Ty má Toniko, dobe dláš, že

bereš k listm pevnjší papír, a to nejen pro tu píinu, že naše pevné

limysly a pedsevzetí zasluhují na trvalejší též listy zaznamenány býti,

alebrí také proto, že jsem pilným itatelem Tvých milých psaníek . . .

Já je ítávám z rána, a to vždy jenom jedno, a tak poád za sebou,

až je všechny vystídám. Pak zas ponu znova a tím sebe šálím, jako

bych každý den nový list od mé drahé milenky obdržel ... i to není

hezké, že se takového poádku držím? Ale ty se též tážeš na mj
poádek v ostatních ástkách dne a tu Ti nemohu nic uritého, tím

mén potšitelného povdti, nebo víš, že básníci (a mezi ty mne po-

ítáš sama) jsou ti nejnepoádnjší lidé na svt, a u nepoádných lidí

na poádek jejich se ptáti jest marné. Tohle vyznání asi mou Toninku
nemálo uleklo a zarmoutilo! Myslí sob: to bude pkné hospodáství
s takovým nepoádným lovkem. Inu, chce-li Toninka, abych se polepšil,

musí mne propustiti z básnictví!"

Z doi)isu ze dne 7. listopadu r. 1844.: „Stýská se mi, velmi se

mi již po Tob, zlatá má hubinko, stýská a nepichází mi to nijak,

než jako bychom byli dlouhá léta spolu pebývali a nyní v odlouení
od sebe se nalézali, ano pec jenom dni, krátké dni to byly. Z toho

nemohu nijak, le i já ten závrek initi (a to beze vší filosofie), že

T vru rád mám a to tuze, tuze rád, tak jako Ty jsi se mi o tom
prohlásila, což mne též velice tšilo. To jest také jediná chvála, kterou
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ád slyším, když ini iiekdo hodný ekne, že mne rád má, a což teprv,

když to má Toninka ekne, tu hned pone srdce mé tu nejveselejší

skonou tancovati ..."

Takto tedy elakovský hyl schopen zamilovati se jakožto muž pét-

atyicitiletý touže láskou mladistvou, kterou kdysi k dívkám planulo

srdce jeho jinošské, a vším právem o sobe napsal své Tonince v dojdse

ze dne 1. íjna r. 1844.: „ílíkává se anebo jsem to kdesi etl, že jen

první láska jest pravá láska. By to pravda bylo, ovšem bylo by smutné.

Srdce mé však vyení to za kivé vyhlašuje, pravíc, že naoi)ak pravá
láska vždy zase jest první, aspo tak dobe jako první."
Chotí stala se clakovskému Bohuslava Rajská r. 1845. a zemela mu
2. kvtna r. 1H52., elakovský pak odešel za ní na vénos téhož roku

^. srpna.

Caligula a Filo.*^

Báse Jar. Vrchlického.

y-'j^M^^Ú^
Claudius zas usnul pi hostin,

^r/' ve vlasech \)ecky datlí, fík stoi)ky,

-<Q^ na bicho ruce sklonil. Ihned caesar

<b stah posupné své brvy, šikmé oko

po síni zašilhalo velíc ticho.

Hned loutny stichly, ecké otrokyn
se vytratily jako bílé stíny

a stlumený smích rozléhal se kolem.

Jen srkajíce tiše pili víno

ve trikliniu líní parasité

a Caligula pokyvuje hlavou

se ztemnle smál, až mu brady laloch

se rozkýval jak pny hustý chumá
ve zátoce, kdy rozeí ji vítr.

Pak eunuch pišel nesa ženské trepky,

je Claudiovi na tuné dal ruce,

v tom druhý pustil mísu s hlasným teskem.
Hned Claudius se vzbudil, v oblieji

jal trepkami se škrabat, mnul si oi.

Smích homerický ukonil tu scénu,

jež denn po zákuskách hrávala se

u stolu caesarova.

Zatím v bahn
svt celý tonul, v útisku a bíd;
jen podlost vládla železnou svou patou,

*) Ukázkou z knihy: „Zlomky epopeje", která vyjde nákladem J. Otty
na podzim.
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v dla zlato sbírajíc. Vše moh' jsi koupit.

Stud díví v Éím nejvtší byl zázrak

a muže síla divem nevídaným.

Od stolu povstal caesar. Eunuch kleknul

a šeptal v prachu: Jakým hávem hodlá

dnes odít svta pán své božské tlo?
Jak Dionys v bachantek víném stedu
chce mstem jeti v nachu, tygí kži
pes ambrosické boky pehozenou?
i jako Poseidaon, vládce vody,

chce v lastue se vézti, trojzub v ruce?

Ci jako Apoll chce svou nahou krásou

svt okouzlit? i v zbroji Alexandra

chce dsit lid svj jako stádo ovcí?

Stah caesar tlusté rty své ku pošklebku

a protah údy, zavrávoral spilý

jen stží nesa ohromné své tlo

na tenkých nohácli. Kopnul do eunucha,

až na mramor pad elem, stopy krve

kde zableskly se. — Do Tartaru s celým

tím krámem boh asijských i eckých,

jsem bohem sám, na teba mi jich masky?
Já nechci býti Olympických bláznem,

já bohy vypovím! Dnes na Selenu

jsem ekal celou noc jak Endymion '

a nepišla, — pak v ucho Jovišovo

jsem šeptal otázky své. — Kámen, kámen
se nehnul na podstavci. Vyženu ho!

A všecky s ním! Jdu k vilám u Lamie,

jak satrap asijský chci jeti mstem,
plát jako slunce, dýchat vní ambry

!

A vrávoraje, klesl na lehátko,

íš vína za druhou pak v letu prázdnil

a hlasn zíval. Nežli otrok pines
háv purpurový, zaal trhat rže,

jež kolem poháru se vily vncem.
—

• Co rže, volal, sprosté všední kvty
mn caesaru? Jak páchnou umrlinou!
ím napustili jste jich bledé listí?

Jsou otráveny, nacpu vám jich do úst

a zadusím vás! Kdo se opováží

mn píšt rže kolem íše vinout,

ten v ržích zahyne! —
Klek otrok na zem,

kol paží dal mu tžké, zlaté kruliy
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a iiacliový plást sepjal zdobnou sponou,

do vlas vnec krokos mu vtisknul

a hyacint, v dla dal zlatou berlu,

kol drahokamy posetou, a v ruce

pak zatleskal a hnul se celý prvod.

Šli vným mstem. Eunuši a dívky

a citeristé, pištci, senátoi

a haruspexové a vojevdci,

stráž paláce a kejklíi a z cirku

dav barbar. V jich stedu na nosítkách

pod chladem pávích vjí dlel caesar

ve hávu satrapa. Kol na kolena

se zástup hrnul, jak zel známý prvod,

div elem že se nedotýkal zem.
V své nud nevším jeho sob caesar;

jen Claudius, jenž hopkal vedle nho,
jak šašek na kleící házel v smíchu

si vybíraje z vlas pecky broskví

a slupky oranž a slupky fík,

dnes dvorní blázen, dsný tyran zítra.

Ty, na tragický kothurn zvyklá, Muso,

rty stáhni k pošklebku a sáhni v struny,

jichž bouný akord vyzní dsným smíchem;

neb djiny ty asto v komedie

se halí masku smjící se fraškou,

však z dlk oí Idubokýeh a prázdných

se dívá Xemesis a dtky zvedá!

V atriu vily, tam kde záný mramor
plál snhem, v zlatých arabesek vnci
korinthských hlavic, listy akantové

jež objímaly, v obraz, soch smsi,

bez ladu na své místo ekajících,

za nimiž na zdech z Pompejanské fresky

se mnohý satyr šklebil s nymfou v klín,

nad okídleným vozem Heliovým

kde vznášely se tancující Hory:

tlum vážných kmet ekal s bázní v srdci.

Tak cizí kolem nádhera jim všecka,

tak odporný ty sochy, malby, sloupy;

jiného boha byli vyznávai;

a umní, jež mluvilo zde k smyslm,
jim bylo híchem. Starc chmurná písnost

jim sedla v rozježené brvy oí,

jež plály žárem prorok a vštc,
šat prostý, šedý, koženým spjat pasem,

na prsou zdoben stíbrem dlouhé brady.
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ku nohám splýval, jež tisk tvrdý sandál.

Tak tísnili se v atriu a clivli.

Juž cimbál a fléten zavznl povyk

a caesar vstoupil, starci padli na zem,

tvá s odporem v dla skryli; pohrdání

v nich zápasilo s bázní.

Chvíli ticho.

Dav kleících si zmil Caligula,

pak zaal soptit. — Kdo jsou, co tu chtjí?

Pro staví se mi v cestu tato luza?

Hej, Chaereo, dej vymrskat je odsud!

— Jsou židé, z Alexandrie sem pišli.

— Aj, židé že jsou! Jak to pravil Horác

v své satie? Máš pravdu, podle puchu

jsem poznati to mohl. Dej sem rže,

a necítím ten esnek a tu cibul.

A sáhnuv jedné dívce v klín, jenž rží
byl plný, hrs jich pozved k oblieji,

v tom zapomenuv, ped krátkou že chvílí

zval sprostou jejich ambrosickou vni.

— Co chce ta luza, mluvil skrze rže,

ach, vzpomínám si! Mlte! — Petronius

psal ki"ásné vci o vás, že i)rý bohem
mne uznat nechcete? — Nu dobrá! Nyní

snad k rozumu jste pišli? Moji sochu

snad slíbíte mi vztýit v synagoze

ped archou smlouvy? i váš Jahve dsný
mne neuzná snad za hodného bratra

a souseda?

Tvá zahalili židé

ped tímto rouháním; je nechal kleet
a obrátil se prudce ku družin
v smích propuknuv:

— Ej, hlete tam ten satyr,

to celý strýc náš Claudius ! To bicho,

ty nohy! Ne, kdo maloval to, vru
ml nápady! — Nu, pro se nesmjete,

když smje se váš bh?

A dupnul hnvn
a dvoané se smáli. Z prachu židé

tvá pozvedli a vážný muž z jich stedu,

kmet Filo, orel, myšlenky jenž kídlem

J
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zalétal k slunci moudrosti a i)rav<ly,

v ped postoupil a mluvil tklivým hlasem

:

„Krev tee mstem naším, sloupy koue
tam halí slunce tvá, a na námstích

a v ulicích lid Israelský zmírá

na hranicích pod spárem divé luzy,

na šibenicích, na prahu svých dom,
jež loupí kdo chce, veden pouze zvlí

a žízní zlata.

— Nezdá se ti, Prisku,

že bachantka tam na Pompejské fresce

prs levý menší má? Mn aspo zdá se,

to podivno . . .

A Filo pokraoval:

„Vším vinen rozkaz tvj, by socha tvoje

se vztýila ped svatou archou smlouvy.

My nemohli jsme tomu dopustiti

a v rouchu žínném, na hlavách popel,

na prsou roztrhané erné šaty,

jsme prosili, by ráil Petronius

být pímluvím u tvého trnu, pane,

a ušetit nás této dsné rány.

Jak ped tebou, já též jsem ped ním mluvil.

— Ta okna se mi nelíbí, jsou nízká

a sloupy dorické by lepší byly;

zde píliš zlata, tam zas málo barev . .

.

ta sprostá erve!

Filo pokraoval:

„Než takto zprzniti chrám Hospodinv,

smrt volíme, jsme ekli všichni sborem,

a muži, kmeti shlukneme se v davu

a pivedeme svoje ženy, dcery

a drobnou mla, a všecky povraždíme

a sebe druha druh ve ob smíru.

Snad naše krev tvé rouhání, ó vládce,

ped tváí boha vyváží a smíí

!

— Ty cypiše u cesty vysekejte,
•

mn protivný ten strom jest, laur a myrty

kol vily nasázejte ! Na tisíce

hnizd slaviích usate v ke a mlází,

a veselo jest!

Filo pokraoval:



534 Jaroslav Vrchlický:

„Jsme ochotni lid všechen obtovat,

ba celý národ na obtní kámen
šij položí, než rouhal by se bohu!"

V tom obrátil se caesar jako bleskem,

stah v pošklebek rty : Je to pravda, žide,

že vepového štítíte se masa?
Pro, rád bych vdl?

Filo odpovídá:

„Náš zákon velí tak, zvyk otc svatý,

ba mnozí tak jsou písní mezi námi,

že kzleím též, vládce, pohrdají."

— To mají pravdu, odpovdl caesar,

neb nechutné to maso ! Vypuk v smíchy

a nevšímaje sob dále žid
šel dál, procházel jizby vše a sín,

tu hnvem vzkypl, tam se ušklíb žertem

dle choutky své, tlum žid kráel za ním.

Šli s hlavou sklopenou a s bázní v duši,

neb tyrana žert bývá horší hnvu.
Však Filo pokraoval v svojí ei,
jež rovna byla hor bystin prudké,

jíž darmo skalin fantastické trosky

neb vývrat se staví v cestu vínou;
ji rovnž nikdo kolem neposlouchá,

le ona pouští dál svj valí hlahol,

pták všetený chce pekiknout ji smíchem,

štít skalný v brod jí hodí štrk a kámen,

le ona vítzící dál se valí

hmíc vnou hymnu pustin a bohu.

„O smiluj se, je smutek v našich duších,

a na prahu rt našich sedí povzdech,

lne suchý jazyk na vyprahlou dáse
a oko pálí pívalem slz horkých,

a doma eká lid náš opuštný,
jsa luze vydán v pospas. Z prsu matky
dív nesmí dcko píti sladkou vláhu,

než vrátíme se dom vyslyšeni,

než spásy slovo skane s tvojich ret
a zastaví to bezpráví, jež páše

na jmní našem potulný dav z ulic

a vojsko lané krve jako zlata.

O smilování, chcem se modlit k bohu,

by štstím vnil všecky tvoje kroky

, a laurem slávy nesmrtelné hlavu.
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bys vládl dlouho veliký a mocný,

jak vládl druhdy Šalamoun a David

!

Chcera za tebe se modlit, nikdy k tobé

!

Však naše kdybys neuslyšel hlasy,

tu jisté bh by povstal ve svém hnvu
a spravedlnost, jež v nás uražena,

by pozved z prachu na trn všehomíra!

Ó nevolej hnv boha na svou hlavu,

na pavuin visí, dcka prstem

neb náhodou ta mž být petržena

a žernovem t zkruší hrozné pomsty

!

Soud váhá stále, ale pijde jist!"

Však ei této nevšiml si caesar

ni druzi jeho. Náhle mezi dvemi
se Chaerea piblížil ku vladai,

ten šlápnul na nohu mu s hluným smíchem.

Rty Stisknul uražený praetorian

a neceknul, však tím rozzloben caesar

vát jal se

:

— Nuže ki pec, nemotoro,

a tancuj na jedné ! Já chci se bavit

a vy se smjte! Což mám kolem sloupy?

A tleskejte mu!

Chaerea rty stáhnul

na úsmv nucený a jal se kepit,
však v hloubi oka jeho zableskla se

tvá, Nemesis, tvá s dsnou hadí kšticí.

Když odcházeli židé, k Filonovi

se praetorian sklonil s mranou tváí

:

„Do zítka v fiím pokej na odpov,
víc o mn uslyšíš!" a než moh Filo

se dále ptát, s družinou caesarovou

na schodech zmizel.

Druhého dne skonal

pod mei svých praetorian caesar,

je Chaerea ved, první al ho v hlavu.

35
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:

Rodinné štstí.

Román.

Sepsal hrab Lev N. Tolstoj. Z ruštiny pel. Terezie Malochyská.

(Pokraování.)

III.

ediioho dne, v dob sklizn obilní, šly jsme s Káou
i Soou po obd do zahrady na naši zamilovanou lávku

ve stínu lip, nad roklí, za níž otvíral se pohled na lesy

i pole. Sergej Michajli již ti dny nebyl u nás, a dnes

jsme jej oekávaly, tím spíše, ješto náš správce pravil,

že slíbil pijet na pole. Ve dv hodiny vidly jsme,

kterak komo pijel na žitné pole. Káa poruila pinést

broskve a višn, kteréž ml velmi rád, a s úsmvem
pohlédimvši na mne, ulehla na laviku a zdímnula. Já

utrhla kivou plochou vtev lípy se šavnatými listy a

šavnatou korou, kteráž omokila mi ruku, a ovívajíc

vtví Káu, etla jsem dále, stále se zastavujíc ve tení

a pohlížejíc na polní cestu, po které musel pijet. Soa
u koene staré lípy stavla besídku pro panny. Den byl

horký, bez vtru, pailo se, mrana srstala a ernala

a od rána již se sbírala boue. Byla jsem nepokojná,

jako vždy ped bouí. Avšak po poledni mrana se po-

ala trhati po krajích, slunce vyplulo na istém nebi— jen na jednom

konci nebesklonu zahmlo chvílemi, a v tžkém oblaku, jenž vznášel

se nad obzorem, zaskvlo se a vrývalo se do zem bledé kižování

blesk. Bylo patrno, že se dnes boue rozejde, alespo u nás. Na místech

cesty, vidných za zahradou, bez petržení, pomalu se vlekly vysoké,

skípající vozy s obilím, — tu zas rychle vstíc jim inely prázdné

vozy, tásly se nohy a vlály hívy koní. Hustý prach se nerozptyloval,

aniž se spouštl, ale vznášel se za živým plotem mezi przranými listy

zahrad. Dále na humnech slyšet bylo tytéž hlasy, týž skípot kol, a tam

tytéž žluté snopy, kteréž pomalu se pohybovaly na vozech za ohradou,

létaly ve vzduchu a ped mýma oima rostly ovální domy, oddlovaly

se jich ostré stechy, a postavy mužík hemžily se na nich. I v pedu
na zaprášeném poli se pohybovaly vozy, i tam bylo vidti žluté snopy,

a zvuky voz, hlas i písní stejn odtud dolétaly k nám. S jedné strany

vždy holejším jevilo se strništ i s pruhy brázd, porostlých pelykem.
Na právo dole, na nehezky zmotanéin, zkoseném poli, l)ylo vidti pestré

odvy vázajících žen, shýbajících se a rozkládajících rukami; pocuchané

pole se prázdnilo a krásné snopy hust se rozestavovaly po nm. Jako

by se najednou ped mýma oima léto bylo promnilo v podzim. Všude
prach i parno, vyjma naše milé místeko v sadu. Se všech stran, v tom
prachu i parnu, na žhoucím slunci, rozprávl, šuml a pohyboval se

pracující lid.
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A Káa tak sladce chrápala ])od bílým batistovým šátekem na

naší lavice ve chládku, višn tak šavnaté a lesklé ernaly se na ta-

líku, šaty naše byly tak isté a svží, voda ve džbánku tak svtlo-

duhovc hrála na slunci a mn bylo tak blaze. Což dlat? myslela jsem

;

což mohu za to, že jsem šastna? Ale jak podlit se s jiným o štstí?

jak a komu oddati sebe i celé své štstí? . . .

Slunce již zašlo za vrcholky bezové aleje, prach uléhal na poli,

dálka se jevila vždy patrnji a svtleji v postranném osvtlení, mrana
se zcela rozešla, na humnech za stromy bylo vidt ti nové vršky

stoh a mužíkové s nich sestoupili; vozy za hluného pokiku projely

patrn naposledy, ženy se hrál)mi na plecích a povísly za i)asem,

s hlasnou písni vracely se dom a Sergej Michajli ješt poád nepi-

jíždl, akoliv jsem již dávno vidla, že sjel pod horu. Pojednou ve

stromoadí se strany, kde jsem ho nejmén ekala, objevila se jeho

postava; obešel roklí. S tváí veselou a záící, sav klobouk, rychlými

kroky šel ke mn. Vida, že Káa spí, zahryzl se v pysky, pimhouil
oi a kráel po špikách ; zpozorovala jsem hned, že byl v té zvláštní

nálad, bezdvodné veselosti, již jsem u nho mla tak náramn ráda

a kterou jsme nazývali — „divokým nadšením". Byl jako školák, jenž

se zbavil uení ; celá bytost jeho od hlavy až k pat dýchala spokoje-

ností, štstím a dtinskou svévolí.

„Nu, pozdrav Bh, mladá fialko, jak je vám? Dobe?" pravil

šeptem, blíže se ke mn a tiskna mi ruku . . .

„A mn je výborn," odpovídal pak sám na moji otázku; „je mi

práv tináct let, chce se mi na koníka hrát a po stromech lézt."

„V divokém nadšení?" ekla jsem, hledíc na jeho smjící se oi,

a cítíc, že ono divoké nadšení i na mne pechází.

„Ano," odvtil, mrkaje jedním okem a usmívaje se stále. „Ale

pro jen bijete Kateinu Karlovnu do nosu?"

Nepozorovala jsem ani, hledíc na a dále mávajíc vtévkou, že

jsem shodila šátek s Káti a Idadila jí oliliej listy.

Zasmála jsem se.

„A ona ekne, že nespala," i)ravila jsem šeptem, jako bych ne-

chtla zbudit Káu, ale dokonce ne proto; mn bylo vbec píjemno

hovoit s ním šeptem.

On zahýbal ústy, škádle mne, jako bych mlwila již tak tiše, že

nieho není slyšet. Spativ talíek s višnmi zmocnil se ho jakoby

úkradkem, šel k Son pod lípu a sedl na její panny. Soa se z poátku
rozzlobila, on však brzo ji usmíil, pustiv se do hry, ve které s ní

o závod pojídal višn.

„Chcete-li, dám jich ješt pinést," ekla jsem: „anebo pojme
.si pro n sami."

On vzal talíek, posadil na jíanny a všichni ti šli jsme k ohrad.

Soa smjíc se bžela za námi a tahala jej za plást, aby jí dal panny.

Vrátil jí je a vážné obrátil se ke mn. —
„Nu, pak že nejste lialkou," pravil ke mn, vždy ješt tiše, a již

nebylo obavy, že nkolio zbudíme; „když jsem k vám pišel po onom
prachu, parnu i práci, jakoby bylo zavonlo fialkou. A nikoli fialkou

.35*
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silué vn, ale víte tou první, tmavou, která dýše roztálým snhem
i jarní travou."

„Xu a což, jde všecko dobe v hospodáství?" ptala jsem se,

abych zakryla radostné pohnutí, jakéž ve mn vzbudila jeho slova.

„Výborn! ten lid všude je znamenitý. ím lépe jej znáš, tím

více je miluješ."

„Ano," ekla jsem; „nyní, než jste pišel, dívala jsem se ze za-

hrady na práci a najednou mi svdomí zaalo vyítat, že oni se namá-

hají — a mn je takVlobe, že . .
."

„Tím uekoketujte, má drahá," vskoil mi do ei, náhle vážné

a laskav v oi mi pohlednuv; „to je vc svatá. Chra vás Bh, tím

se chtít blýskat."

„Pravím to jen vám."
„Nuž ano, vím to. A což višn?"
Ohrada byla zavena, a ze sada nikdo nebyl doma (poslal je

všechny do práce). Sóa bžela pro klí, on však neekaje na ni, vylezl

na roh zdi, pozvedl sí a skoil na druhou stranu.

„Chcete?" bylo slyšet odtamtud jeho hlas. „Dejte mi talíek,"

„Ne, chci také sama trhat a pjdu pro klí," ekla jsem; „Soa
ho nenajde."

Ale v té chvíli zachtlo se mi podívat se, co tam dlá, jak hledí

a jak se pohybuje v domnní, že jej nikdo nevidí. Mn se vlastn v tu

chvíli nechtlo pustit jej s oí ani na minutu. Po špikách, pes kopivy
obhla jsem sad s druhé strany, kde bylo níže, a vystoupivši na prázdnou

kadeku, tak že mi sahala ze k pasu, nahnula jsem se pes ohradu.

Prohlédnuvši vnitek ohrady, se starými, zohýbanými stromy a zu-

batými širokými listy, mezi nimiž tžce a pímo visely erné šavnaté

plody, podstrila jsem hlavu pod sí a tu pod ohnutým pnm staré višn
jsem vidla Sergeje Michajlie. Myslil zajisté, že jsem odešla, že nikdo

jej nevidí. S obnaženou hlavou a sklopenýma oima sedl na suchém

pni staré višn a peliv sbaloval v kouli kousek višové smly. Najednou

pokril rameny, otevel oi a cosi promluviv, usmál se. Tak nepodobné

bylo mu to slovo a ten úsmv, že jsem si inila výitku, že jej tajn
pozoruji. Zdálo se mi, že to bylo slovo: „Máša!" Ne, nemže to být,

myslela jsem. Ale on opakoval ješt tišeji a ješt nžnji: „Milá Máša!"
Tentokrát jsem slyšela již zeteln ta dv slova. Srdce mi zatlouklo tak

siln, a taková úchvatná, jakoby zapovzená radost pojednou se mne
zmocnila, že jsem se uchopila rukama za stnu, abych neupadla a ne-

prozradila se. On zaslechl, že se nkdo hýbá
;
polekán se ohlédl a rychle

sklopiv oi, zardl se do tmavá, jako dít. Chtl mi nco íci, ale

nemohl a stále ješt zardívaly se opt a opt jeho líce. Avšak usmál

se, hled na mne. Já se též usmála. Celá tvá jeho zazáila radostí.

Nebyl to více starý strýc, laskající mne a pouující ; byl to lovk mn
rovný, který mne miloval a mne se bál, a jehož i já se bála a jej

milovala. Nepromluvili jsme nieho a jen hledli na sebe. Avšak po-

jednou se zasmušil, úsmv i blesk v oích jeho zmizely; chladn a opt
po otcovsku obrátil se ke mn, jako bychom inili nco špatného, a jakO'

by se byl vzpamatoval a také mn radil, abych se vzpamatovala.
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„Ale slezte dol, uhodíte se," pravil. „A opravte si vlasy, podí-

vejte se, jak vypadáte!"

Pro se petvauje? Pro mi chce zpsobit lítost? pomyslila jsem

si s nevolí. A v tutéž chvíli zmocnila se mne nepekonatelná touha

pivést ho ještó jednou do rozpak a vyzkoušet na nm svou sílu.

„Ne, chci sama trhat," ekla jsem, a uchopivši se nejbližší votve,

vskoila jsem na stenu. Nemohl mne zadržet a já již seskoila do za-

hrady na zem.

„Jaké hlouposti dláte!" i)ronduvil, oi)ct se ervenaje a chtje

pod rouškou zdánlivého hnvu zakrýti své vzrQ^ní. „Vždy jste se

mohla poranit. A jak se dostanete odtud?"

Byl v rozpacích ješt vtších než díve, avšak tentokráte rozpaky

ty mne již netšily, nýbrž polekaly mne. Rozpaky ty pešly na mne,

já se zardla, a vyhýbajíc se jemu a nevdouc, co bych mluvila, zaala
jsem trhat višn, které jsem nemla kam klásti. inila jsem si výitky,

cítila jsem lítost a bála jsem se ; zdálo se mi, že jsem tímto jednáním

na vky sebe zniila v jeho oích. Mleli jsme oba, a obma nám
bylo tžko. Soa, pibhnuvši s klíem, vysvobodila nás z trudného

postavení. Dlouho potom ješt jsme spolu nieho nemluvili a oba obra-

celi jsme se k Son. Když jsme se navrátili ke Káti, jež nás ujišovala,

že nespala, ale vše slyšela, upokojila jsem se, a on se snažil vpraviti

se opt ve svj porunický, otcovský tón, však tón tento již se mu
nedail a neklamal mne více. Živ vzpomnla jsem si na hovor, jejž

jsme mli spolu ped nkolika dny.

Káa totiž tehdáž mluvila o tom, že leheji jest muži milovat

a vyslovit lásku, nežli žen.
„Muž mže íci, že miluje, a žena — ne," pravila.

„A mn se zdá, že ani muž nemá a nemže íci, že miluje,"

ekl on.

„Pro?" ptala jsem se.

„Proto, že to vždy bude lží. Jaké to nové objevení, že lovk
miluje? Jakoby, jakmile to vysloví, nco prasklo, bác — miluje. Jako

by, jak jen vyslovil to slovo, nco se musilo stát neobyejného, njaké
znamení, jakoby najednou ze všech pušek bylo vysteleno. Mn se

zdá," pokraoval, „že lidé, kteí slavnostn pronášejí slova: ,Miluji vás,'

-buto sebe klamou, nebo co ješt he, klamou jiné."

„Ale kterak pozná žena, že je milována, když sejito neekne?"
tázala se Káa.

„To nevím," odvtil; „každý má svá slova. A je-li jaký cit,

však si také najde výraz. Když tu romány, vždy si pedstavuji, jakou

rozpaitou tvá musí mít poruík Stelský nebo Alfred, když ekne:
,Miluji t, Eleonoro!' a myslí, že najednou sestáné nco neobyejného,

a ono nic se nedje ani u ní, ani u nho ; tytéž jsou oi, nos a vše

ostatní." —
Já tehda již v tom žertu cítila nco vážného, ke mn se vzta-

hujícího ; ale Káa nedovolila, aby kdo tak ledabylo zacházel s hrdinami

román.
„Vn jen paradoxy," pravila. „Ale povzte pravdu, nikdy jste

neekl žádné žen, že ji milujete?"
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„Nikdy jsem neekl, a iia jedno koleno nepokleknul," odvtil,

smje se, „a neuiním tak." —
Ano, on nemusí mn íkat, že mne miluje, myslela jsem si nyní,

živ si pipomínajíc onen hovor. — Miluje mne, vím to. Všechna jeho

snaha, zdát se lhostejným, nezvrátí ve mn tuto víru.

Po celý ten veer mluvil se mnou málo, ale v každém jeho slov,

ke Káti, k Son, v každém pohybu a pohledu jeho vidla jsem lásku

a nepochybovala jsem o ní. Mrzelo mne jen a bylo mi líto, že má za

potebné tím se tajiti a tváit se chladným, když je všechno již tak

jasné a když by tak snadno a tak prost bylo možno státi se bezmrn
šastným. Ale mne tížilo jako provinní to, že jsem eeskoila k nmu
do ohrady. Zdálo se mi stále, že si mne proto pestane vážit, a že se

na mne proto hnvá.
Po aji jsem šla k pianu a on šel za mnou.

„Zahrajte nco, dávno jsem vás neslyšel," pravil dohoniv mne
v sále.

„Práv jsem chtla . . . Sergeji Michajlii!" ekla jsem pojednou,

pímo mu hledíc v oi. „Nehnváte se na mne?"
„Pro?" ptal se.

„Že jsem vás neposlechla po obd," pravila jsem s uzardním.

Porozuml mi, zakývl hlavou a usmál se. Pohled jeho pravil, že by

mne vlastn ml pokárat, ale že k tomu necítí v sob dosti síly.

„Nic se nestalo, jsme opt pátelé," ekla jsem, sedajíc k pianu.

„Ovšem, jakž jinak!" pravil on.

Ve velké, vysoké síni stály jen dv svíky u piana, ostatní prostor

byl polotemný. V otevená okna zírala svtlá letní noc. Vše bylo tiché,

jen Kátiny kroky v pestávkách šustly temným salónem, a jeho k,
pivázaný pod oknem, frkal a bil kopytem po lopuchách. On sedl za

mnou, takže jsem ho nevidla; ale všude, v polotm této komnaty, ve

zvucích, v sob samé cítila jsem jeho pítomnost. Každý pohled, pohyb
jeho, jež jsem nevidla, ozýval se v mém srdci. Hrála jsem sonátu—
fantasii Mozartovu, kterou mi pivezl a kterou jsem se ped ním a pro

nho nauila. Nemyslila jsem nikterak na to, co hraju, ale hrála jsem
tuším dobe a zdálo se mi, že se mu to líbí. Cítila jsem spolu to za-

líbení, kteréž on pocioval, a nehledíc na, cítila jsem pohled, jejž ze

zadu na mne upíral. Zcela bezdky, pi tom nevdom dále hýbajíc

prsty, ohlédla jsem se na nho. Hlava jeho se odrážela na nebi

noním, kteréž se zvolna vyjasovalo. Sedl, hlavu maje openu,
a hledl na mne upen záícím zrakem. Usmála jsem se, vidouc tento

pohled, a pestala jsem hrát. On se též usmál a vyítav pokývl
hlavou na noty, abych pokraovala. Když jsem skonila, msíc jasn
zasvítil, vystoupil vysoko a v sí, mimo slabé svtlo svíek, vstupo-

valo okny druhé svtlo, stíbrné, osvtlující podlahu. Káa ekla, že

jsem se zastavila na nejlepším míst a že jsem špatn hrála; ale on
pravil, že jsem naopak ješt nikdy tak dobe nehrála jako tentokráte,

a poal chodit po pokojích, sálem v temný salon a zase v sí, vždy se

na mne ohlížeje a usmívaje se. Já se též usmívala; ba chtlo se mi
smáti se bez píiny; tak jsem byla ráda nemu, co se práv stalo.

Jakmile se skryl ve dveích, objímala jsem Káu, s níž jsem stála
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u i)iana, a zaala jsem ji líbat na zamilované mé místeko, na tlustý

krk 1)0(1 lalouškem ; ale jakmile se vrátil, vzala jsem na sebe vážnou

tvánost, vší mocí i)0tlaujíc smícli.

„Co se to s ní stalo?" pravila mu Káa.
Ale on neodpovídal a jen se na mne usmíval. On védél, eo se

stalo se mnou.

„Hlete, jaká to noc!" pravil ze salónu, zastavuje se pede
dvemi balkónovými, otevenými v sad . . .

Pistoupily jsme k nmu, a vskutku, byla to noc, že jsem takovou

již potom nevidla nikdy. Plný msíc stál nad domem za námi, takže

jej nebylo vidt, a polovice stínu stecliy, sloup a i)látna terasy, v šik-

mém zkrácení padala na písitou cestiku a trávníkový kruh. Ostatní

vše bylo svtlé a oblité stíbrem rosy a msíní záe. Široká kvtná
cestika, na niž s jedné strany i)adaly šikmo stíny jiin a podpor jejich,

byla cele svtlá a chladná, lesknouc se nerovným kamením, a ztrácela

se v mlze a dáli. Za stromy bylo vidti svtlou stechu oranžérie

a z rokle vystupovala rostoucí mha. Bezové kee, již ponkud holé,

byly svtlé cele, až ke koenm. Všechny rosou zvlažené kvty bylo

možno rozeznat. V stromoadícli stín i svtlo slívaly se tak, že aleje

zdály se být ne stromy, ale cestikami a przranými, pohybujícími se

a tesoucími se domy. Na právo, ve stínu domu, bylo vše erné k ne-

rozeznání a strašné. Však za to tím svtleji vystupoval z toho mraku

podivn rozložený, svrchu jasn ozáený vršek topole, který bezdky
vnukal myšlenku, pro tu zstal blízko domu a neuletl odtud kamsi

daleko v mizící modravé nebe.

„Vyjdeme si ven," ekla jsem.

Káa svolila, ale mínila, že mám obléci pezvky.
„Není teba, Káo," namítla jsem, „zde Sergej Michajli mi podá

ruku."

Jakoby mne to mohlo uchránit, abych si nenamoila nohy! Ale

tehdy se nám to všem tem zdálo zcela pochopitelným a dokonce ne

podivným. On nikdy mn ruky nepodával, ale nyní vzala jsem ji sama,

a jemu nezdálo se to divným. Všichni ti jsme sešli na terasu. Celý

ten svt, to nebe, ten sad, ten vzduch nebyly ty, které jsem znala.

Když jsem pohlížela ped sebe po aleji, po níž jsme kráeli, zdálo

se mi stále, že tudy dále jíti nemožno, že se tam koní možný svt,

že vše to musí být na vždy zakleto ve své kráse. My však se pohy-

bovali a arovná stna krásy se rozstupovala, vpouštla nás, a tam byí

také — zdálo se — náš známý sad, stromy, cestiky, suché listy. A my
v pravd chodili po cestikách, stoupali na kruhy svtla a stínu, a suché

listy vskutku šustly pod nohami a svží vtve šlehaly mne po tvái.

A byl to skuten on, který stejn a tiše jda podle mne, opatrn nesl

mou ruku a byla to Káa, která šustíc šla zároveií s námi. A vskutku,

musel to být msíc na nebi, jenž svítil na nás skrze nehybné vtve . . .

Avšak s každým krokem za námi i ped námi zavírala se znovu

kouzelná stna a já pestávala vit, že jest možno jíti ješt dále, pe-

stávala vit ve vše, co bylo.

„Ach! žabika!" promluvila Káa. '
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„Kdo to mluví a pro?" pomyslila jsem si. Potom jsem si však

vzpomnla, že to je Káa, že se bojí žab, a podívala jsem se pod nohy.

Malá žabika skoila, pak jako mrtva ležela pede mnou a od ní malý

stín se jevil na svtlé hlín cestiky.

„A vy se nebojíte?" ekl on.

Ohlédla jsem se na nho. V tom míst, kudy jsme práv pro-

cházeli, chybla v sad jedna lípa a já jasn vidla jeho tvá. Byla

tak krásná a šastná . . .

On ekl: „vy se nebojíte?" a já slyšela, že praví: Miluji t, milá

dvuško! „Miluji, miluji!" tvrdil jeho zrak, jeho ruka; i svtlo i stín

a vše optovalo a tvrdilo to samé.

Obešli jsme celý sad; Káa chodila zárove s námi svými drob-

nými krky a tžce dýchala unavením. ekla, že je as, abychom se

vrátili, a mne jí bylo líto, líto mn jí bylo — ubožátka. Pro necítí

to, co my ? myslela jsem. Pro nejsou všichni mladí, pro nejsou všichni

tak šastni jako tato noc a my oba?
Vrátili jsme se dom, avšak on dlouho ješt neodjíždl, nedbaje

toho, že zapli kohouti, že všichni v dom spali, a k jeho vždy

astji a astji bil kopytem po lopuchách a ehtal pod oknem.
Káa marn napomínala nás, že je pozd, a my hovoíce o vcech

nejvšednjších, prosedli nevdomky do tí hodin z rána. Po tetí

již zapli kohouti a poínalo svítat, když odejel. Rozlouil se jako

obyejn, neekl nic zvláštního, ale já vdla, že od toho okamžiku je

mým a že ho již více neztratím. Jakmile jsem sama sob piznala, že

jej miluji, vše jsem také svila Káti. Byla potšena a pohnuta mým
vyznáním; ale mohla pes to klidn usnouti v tuto noc, kdežto já

dlouho, ješt dlouho chodila po terase, sešla v sad a pipomínajíc si

každé slovo, každý pohyb, pešla po alejích, jimiž jsme s ním nedávno
chodili. Nespala jsem celou noc a poneji^rv v život jsem vidla východ
slunce a asné ráno. A nikdy pozdji jsem již nevidla ani takové

noci ani takového rána. Ale pro jen mi neekne prost, že mne mi-
luje? myslela jsem si. Pro vymýšlí všeliké obtíže, nazývá se starcem,

když vše je tak prosté a pekrásné? Pro utrácí drahý as, který se

snad již nikdy nevrátí? Nech ekne „miluji", nech vysloví jen to

prosté slovo „miluji", nech rukou vezme mou ruku, skloní k ní hlavu
a ekne: „miluji!" Nech se zardí a sklopí pede mnou zrak a já pak
sama vše mu povím. Ne, nepovím, ale obejmu jej, pivinu se k nmu
a zapláu. Ale což jestli se mýlím a jestli mne nemiluje? pišlo mi
pojednou na mysl.

Ulekla jsem se svého citu. Bh ví, kam by mne vésti mohl.
Vzpomnla jsem si na jeho i na své rozpaky v ohrad, když jsem
k nmu seskoila, a bylo mi tžko, tžko u srdce. Slzy mn vytryskly
z oí a zaala jsem se modlit. Pišla mi pak divná myšlenka a nadje,
jež mne upokojila. Rozhodla jsem se totiž, že se budu postit a modlit
ode dneška, že pjdu k sv. pijímání v den svého narození, a v ten

samý den že se stanu jeho nevstou. — K emu to a pro? Jak by
se to mohlo pihodit? O tom jsem nieho nevdla, ale od toho oka-
mžiku jsem vila a vdla, že to tak bude. Již se zcela rozednilo a lidé

poali se hýbati,skdyž jsem se vracela do své komnaty. (Pokraováni.)
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Marie ervinková Riegrova.

(i'okraoráDÍ.)

ásný je ten kroj slovácký — ale jak

drahý a nejiraktický ! Jak mnoho asu
ztráví dvata žehlením a skládáním

svých frtoch a šorcí, jak i)ilny musí
býti ty milé Slováky, a jak mnoho
veer, když navrátí se z tžké i)ráce

polní, musí prosedti s jehlou nad pra-

cným vyšíváním!

Jaký že mocný popud vnitní vede

ten lid k tomu, aby nešete práce a

obtí sebe i okolí své neustále krášlil ?

Pozoruhodný úkaz, že kmen slovácký nejdéle ze všech setrvává pi
nákladném svém kroji, odolávaje všem nárazm života moderního, za-

jisté nedá se dostaten vysvtliti nahodilými okolnostmi a zevnjšími
pomry, nýbrž píina jeho vzí hluboko v povaze lidu samého, v jeho

nžné píchylnosti k obyejm a mravm zddným, v neobyejn živém
smyslu pro barvy a v probudilé krasochuti.

O našem lidu eském vru nemžeme íci, že by si neliboval

v živých, barvách a okrasách. Pohledneme-li v nedli na prostranství

ped kostelem na eské vesnici, bije nám v oi pestrá strakatina ki-
klavých barev u oblek ženských.

My sice dávno pozbyli jsme národního kroje, vše nivelisující civi-

lisace dávno již bezohlednou a nkdy barbarskou rukou setela s nás

pel i)vodních samorostlých zvláštností, ale nehled k tomu, slovanský

pvod projevuje se též u nás v obleku zvláštní zálibou žen vesnických

v živých, pestrých a zejména ervených barvách, které však bohužel asto
bývají sestaveny s nevkusem, jehož by se Slováka nikdy nedopustila.

Avšak — ím jest lidu našemu ozdoba v šatstv? Zpíjemnním,
okrasou života neb ukojením osobní marnosti. A ím jest ozdoba v šatstv

Slovákovi — ? Jest mu životní i)otebou, nutností. On ani ve všední

den a v práci nemže se obejíti bez njaké okrasy na svém obleku—
a jakož musí míti chleb, tak musí míti i vyšívanou košili — teba byl

chuasem a tel bídu.

Slovák nespokojí se však jen ozdobením svého obleku. Pilné ruce

dobrých Slováek neumdlívají, pelivé liospodyn okrašlují i zevní stny
stavení pestrými arabeskami, obarví vnitní stny oken, a nad okny
a nade dvemi vytvoí na bílých stnách rznobarevné kvty, srdce

a jiné ornamenty, nkdy dokonce i íiguralní ozdobení dle vkusu a vý-

myslu svého vlastního, i jest to zvláštní chloubou, když hospodyn jest

dobrou malíkou, a když domek její vyniká nad ostatní krásným ma-
lováním.

Takž i na jiných pedmtech, zejména vajíkách velikononích
provádjí Slováky kresby a malby bohaté — všude a ve všem projevuje
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slovácký liti živý pud po umlecké tvoivosti, vrozenou iieumcllévající

touhu vnášeti do svého okolí barvu a krásu.

U nás užitek, solidnost, praktinost jsou všemohoucími vládci

života — zde moc jejich jest obmezena, vedle nich a asto ua ujmu

jich dlí se s nimi o vládu nad životem druh rozmarný a svéhlavý —
krasocit národa, poteba vnímati a tvoiti krásu.

Avšak pihlédneme-li blíže ke kroji slováckému a porovnáváme-li

spsob práce a provedení jeho v odvu jednotlivc, mimodk vnucuje

se nám na mysl poznání, že i zde shledáváme již stopy úpadku tohoto

kroje, že pvodní jeho lepost kalí se na mnohých místech cizími pí-

msky, a zejména výroba fabriní ím dále tím více zatlauje práci

runí. Vždy na ozdobném vyšívání k jedné mužské košili aneb k jednm
rukávcm musí pracovati Slováka teba až kolik nedl — jaký div,

že vyšívání to je velmi drahé, a když chudým ženám starost o chléb

pro dti nedopává volné chvilky, tu pišívají radji na košile a rukávce

na míst pracného vyšívání barevné tkaniny, na nichž vyšívání je ná-

podobeno.

Tak i v jiných ástkách a ozdobách obleku sledovati mžeme
vítzný postup výrobk fabriních a všude slyšíme, že každým dnem

mén se vyšívá, mén umlých prací runích se provádí.

I zde projevují mocnost svou ty kruté zákony, které bezohlednou,

železnou rukou vládnou životu našeho vku. Vláda kapitálu nad prací,

pemoc stroje nad dlnou silou lidskou, zpovšechnní dlení, regulování

vší práce a všech výrobk, vláda velkých ísel a velkých mas nad

jednotkou, znivelování lovenstva a ubíjení individuality — to jsou ty

zákony.

Jak dlouho odolají ješt v koninách Moravy vše uchvacujícímu

dechu moderní civilisace ty poslední zbytky samorostlé tvoivosti ná-

rodní — ty dojemné pozstatky as minulých, mluvící k nám o život

našich praotc?

Zdaž nemli bychom to pokládat za posvátnou povinnost piety,

vynasnažiti se o to, aby z tohoto odkazu minulosti co nejvíce památek

se zachovalo pro vky budoucí? Nalezneme ješt skvostné poklady sta-

rého národního vyšívání po všech koninách Moravy, a každý kmen má
v tom své zvláštnosti.

Nové pokolení ženské nejen že pestává se obírati tmito pracemi,

ba mnohdy neumí si jich ani vážiti. Tak stává se, že mnohý skvost

runí práce odhozen bývá, ba nkdy i vyšívání se vypáe, aby se látky

jinak použiti mohlo. Kdož by se pak podivil staenkám, když naíkají,

že mladý svt není hoden toho, co ony v tak veliké úct chovají. Hle,

o velikých svátcích, božích hodech, mnohé staenky moravské vytáhnou

ze svých truhel staré vyšívání, krásné úvodnice a jiné pedmty zddné
po dobrých matikách a prabábách svých, rozloží je po loži, kleknou

ped n, líbají je, modlí se a pláou. A pikazují si, že se jim ty pa-

mátky musí dáti do hrobu; nynjší svt je již zvrhlý a zkažený i vážiti

si jich neumí. Tak nkde nedostatek piety a jinde opt úzkostlivá, ba

v pravd vandalská pieta spojují se, aby nás pipravily o vzácné pa-

mátky prostonárodního umní.
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Výstava moravského vyšíváni, poádaná ped rokem v Olomúci,

vzbudila právem obdiv všeobecný a neobyejný. Zkušená znatelka a e-
ditelka odborné školy pro umlecké vyšívání ve Vídni byla na nejvýše

pekvapena jemnou umélostí provedení, a piznala, že zná sice vyšívání

rzných národ, ale tomuto že žádné z nich vyrovnati se nemže.
S podivením shledáváme zde na starých prácech žen nikým nevyuených
všecky ty uniéló stehy, které se provádjí na vyšívání moderním, ba

i takové, jichž vynález pozdjší doba sobe pipisuje, aneb dokonce stehy,

kteréž se nevyskytují ani u nejdovednjších prací moderních.

Nebyly to útlé ruinky mstských sleinek, kteréž umélé ty práce

zhotovily, byly to opracované ruce statených žen z lidu, když jim

k tomu pála chvíle tžká robota. Nikdo nepouoval tyto prosté ženy

o zákonech krasochuti, nepjoval jim vzor, neuil je kresb — a hle

jaký soulad v barv i ve kresb! Necha mnohé neumly ísti a psáti —
kresliti vzorky volnou rukou nauily se samy. Bu provádly vzorky

starší, pispsobujíce je svému vkusu, neb vymýšlely vzorky nové, napo-

dobujíce na nicli kvty, lístky a jiné formy pírodní. Každá pracovala

a tvoila samostatn a na práci její zstal lpti kousek jejích myšlének,

jejích pontí o kráse — kousek její duše.

Jakkoli pak ani dve práce nejsou stejné, pece optují se všude

v nekonených variacech tytéž základní motivy, na kterých mžeme
studovati ornamentiku slovanskou. Povšimnutí zasluhuje i ta okolnost,

že u nkterých starých prací složen jest ornament z cyrillských písmen.

Paní Havelková v Olomúci, obravši sob za úkol studovati národní vy-

šívání, podniká práci nad míru záslužnou; kéž by zajímavé lánky její,

uveejnné v asopise musejního spolku Olomúckého, obrátily ku ped-
mtu tomu obecnou pozornost!

Mohli bychom se vru mnohému piuit od soused svých Maar.
Jak oni dovedli krojem a vbec vším, co mají zvláštního, lionositi se

a vynášeti ped celou Evropou ! A pece teprve tenkráte, až by dkladn
popsány a zárove i znázornny byly veškeré kroje slováckého lidu —
poznali bychom, jak dalece slavený kroj maarský je pvodním.

My však bohužel nemáme dosud ani jediného vrného a zevrubného

popsání a zobrazení všech kroj národních — a nemáme také, ehož
ješt více jest litovati — ani jediného vydání národní ornamentiky, jak

jeví se ve prácech lidu. Sbírka vyšívacích ornament a vzork morav-

ských a eských musela by vzbuditi obdiv podobný, jako sbírky orna-

ment maloruských. Jako Rusové, tak i Poláci a Horvaté vydali již sbírky

svých ornament národních, jen my echové dosud nic podobného ne-

máme. Jak zajímavo, potšitelno a také pouno bylo by pio všecky ty,

kdož minulostí Slovanstva se obírají, kdyl)y seznali tu v názorných

píkladech pekvapující podobnost a shodu vzor a ornament malo-

ruských s moravskými

!

Kéž by z Cech podána byla pomocná ruka vlastencm a vlastenkám

moravským, a kéž by v brzku mohlo býti vydáno dkladné dílo —
sbírka ornament eských a moravských. Kojím se nadjí, že naleznou

se mezi námi pátelé umní, kteí inným projevem osvdí, že dovedou
oceniti dležitost a potebu takového díla.

Až doba naše bude již na sklonku svého žití, pak ped vetchou,
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ve hrob klesající staenu pedstoupí mladá, životem kypící budoucnost

a ekne : „Ddictví posledních vzácných památek po praotcích našich

spolených Ti bylo odevzdáno, abys mi je zachovala — povz, co jsi

s nimi uinila?" — A zdaž my pak, studem se rdíce, odpovíme: „Nevím,

co se s nimi stalo — jsou ztraceny, — na vždy ztraceny!" Zdaž ne-

musíme sami sob pedložiti otázku : jsme-li toho hodni, že v té poušti

moderní potopy ješt nkolik poetických oas zstalo ze vk minulých ?

Hle, rozhlédnme se trochu kolem sebe o té pouti Velehradské.

Mnoholi nás z ech zabloudilo sem, aby potšilo se pohledem na ty

nesetné tisíce slováckého lidu, svtícího zde národní svátek svj ? Kolik

spisovatel a malí eských pospíšilo sem, aby zachytilo nám alespo

obraz toho, co dosud žije a v brzku snad odváto bude dechem asu
a zakryto zapomenutím?

Stává se sice, ale pece celkem stává se jen zídka, že spiso-

vatelé a malíi eští zabloudí v tyto koniny a pobudou mezi lidem

slováckým, a jsem pesvdena, že žádný odsud neodešel bez pokladu

milých upomínek. A mže-liž býti pro každého, v nmž nepotuchl ješt

vroucí cit a smysl pro projevy samorostlé tvoivosti národní a pro vše,

co v nás jest slovanského — mže-liž býti požitku vzácnjšího, než

popatiti na ten neznámý svt, tak podivný a krásný jako v bajce,

jenž zde ped námi se zjevuje?

Není to snad jen kroj a odv, co zrak vám oslní, radostí naplní

vás i pohled na lid krásný, statný, pkn urostlý, jenž v malebný kroj

ten se odívá.

Zvlášt muži vynikají krásným, stepilým vzrstem
;
jsou obyejn

prostedn vysocí, štíhlí a soumrní i nevídati mezi nimi zavalitých

a neforemn hmotných postav. Vlasy dlouhé, voln splývající, bývají

u krku rovn zastiženy. Skoro vesms pevládá hndá barva oí a vlas.

Spolený typ a ráz slováckých hlav dá se spíše rozeznati než popsati.

Mnohé fysiognomie pekvapují ušlechtilostí svojí; jaké to krásn kre-

slené, výrazné rysy, jak intelligentní výraz tváe — a na tch milých

tváinkách Slováek jak jemný nádech pvabné mkkosti

!

Zde na Slováci to bylo, kde Josef Mánes nalezl a zvnil ty

krásné hlavinky ženské, prodchnuté kouzlem milostného pvabu.
Mánes nejradji potuloval se mezi lidem na Morav a zejména

na Slováci. Zde sbíral si studie tváí a zde studoval ornamentiku ná-

rodní na vyšívání a malbách nástnných. Kád o nich vyprávl a blou-

zníval — a jak rozplýval se citem a nadšením pi pouhé vzpomínce

na zdejší kroj a lid!

Zde to bylo, na Morav a Slováci, u kouzelného toho zdroje za-

chovalé ješt individuality národní, kde tento veliký náš umlec vzpružil

tvoivost svoji onou elektrickou jiskrou pvodnosti, která byla životní

silou jeho umní.
Byl Mánes obdaen neobyejným, pímo zázraným instinktem

pro vše slovanské, takže vše, co povaze a rázu slovanskému je vlastní

a zvláštní, s podivuhodnou jistotou a jakousi umleckou divinací rozeznal
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a zachytil. Tento instinkt umlecký vedl jej sem mezi slovácký lid.

Zde vdechoval plnými doušky atmosféru ryzího slovanského živlu,

a tímto studiem podailo se mu vytvoiti v umní pravý slovanský typ

a vdechnouti tvoení svému ten osobitý, zvláštní ráz pvodní, jenž nabyl

a bohdá i dále ješt nabude významu tak šastného a dalekosáhlého

pro smr výtvarného umní eského.

V žilách lidu slováckého na Morav koluje istá krev slovanská,

kteráž jak u nich, tak u Malorus nejmén byla pokalena pimísením
živl jinorodých. V povaze lidu toho vedle mnohých vynikajícícli vlast-

ností nalézáme ve zvtšené míe také ty chyby, kteréž slovanskému

živlu asto stávají se osudnými.

Jaký to živý, lehkovzntný lid, duch bystrý a srdce mkké, obrazo-

tvornost boliatá, mysl jemná a lehko pístupná všem dojmm a poeti-

ckému vzletu, ale i lehkému uvažování úkol života a povinností. Jsou

schopní a chápaví, ve práci pilní, do všeho se vpraví a všemu nauí.

Neschází lidu tomu ani nadání, ani vzlet ducha ani statenost, schází

mu jen ta houževnatá vytrvalost a stálá obezetnost, ta dslednost,

kteráž národu nmeckému v zápasech životních tak neocenitelné výhody
podává.

V lidu tom je krev bujná a nestálá, oni neumí šetit a poítat,

lehká a bezstarostná jich mysl žije v okamžiku pítomném.
Bujarost a veselost zírá lidu tomu z oí — milují smích a zpv,

tanec, pitku i hluné veselí. Avšak prudké vznty živého temperamentu

neumí Slovák ovládati pevnou a silnou vlí.

Dkazem prchlé jeho horkokrevnosti jest, že pi posvíceních a mu-
zikách jsou rvaky na denním poádku. Velmi asto tee tu krev,

a soudy okolní mají mnoho co initi s rozsuzováním tch, kteí se

v hospod do krve poprali.

Na klobouku mnohých mladík spatila jsem dlouhé, úzké, zahnuté

péro. Bylo mi eeno, že péro takové smí nositi jen ten, kterýž ostatní

v ptce pemohl. Závidí-li mu soudruh toto vyznamenání, musí jej pe-
prati

;
pak smí mu péro odejmout a za svj klobouk vítzn je zatknouti.

A jak hrd vykrauje si takový jonák, který již nkolik soupe pe-
mohl a na jehož klobouku nkolik pér se houpá

!

Avšak divný je to úkaz, že tento lid, projevující tolik tlesné

statenosti, pece hrdého sebevdomí mívá tak málo, a že na mnohých
místech tak snadno dá se jiným poruníkovati, ba i nepátelm za

podnož se propjuje. Ovšem že nejsou v tom ohledu všichni stejní.

Bohatí Slováci u Lanžhota hrd si vedou, na otázky odpovídají s ja-

kousi lhostejnou nevšímavostí, která znaí: a což nám po tob V Pro
si nás všímáš? —- ím chudší a nesamostatnjší lid, tím také poníže-

njší a pokornjší. Nemohu pro krátkost pobytu svého troufati si o té

vci úsudku, — ale dobrosrdená pokora zdejšího lidu zcela jiný dojem

na mne uinila, než ta poníženost, s jakou nkdy u nás se setkáváme.

Není v ní nic podlízavého a nízkého, není to schytralá vypoítavost,

které ponížení je prostedkem k cíli a kteráž mžikuutím v nadutost se

pevrací, — je to pokora s vlídnou usmvavou tváí, opravdová pokora

až píliš mkké a poddajné mysli. Veliká ást lidu toho je v hloubi

duše pesvdena, že oni jsou vskutku nco nižšího a špatnjšího než
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ti páni po mstsku obleení, kteí mluví nmecky— i smiují se s my-

šlénkou tou bez reptání a bez trpkosti, jako s osudem neodvratným.

Všecky jemné a ušlechtilé stránky v povaze slováckého lidu nej-

dojemnji se jeví v jeho zpvech. Zpvem ozývá se celý kraj, kdekoli

Slovák žije.

Písn lidu slováckého uchvátí nás hloubkou a velostí citu, kterou

jsou prohátý. Mocn vane z nich ten zvláštní pirozený pvab, jejž

národní píse erpá z blízkosti, v níž lovk žije s pírodou, — ony

okouzlí nás svojí krásou neuvdomlou, neznalou samy sebe a svých

zákon, tou prostou silou a božskou naivností, která jest duší a kouzlem

každé písn národní. Porovnáme-li písn eské se slováckými a morav-

skými vbec — nemžeme tmto posledním upíti namnoze vtší poe-

tickou hloubku.

Píse eská — mluvím tu po výtce o slovesné její ásti — má
jasný uritý zvuk, jako v hudb tónina durová, a i skrze výkiky

bolesti proniká tento dominující ráz a proniká živý bystrý šleh její

vtipu a smlé ironie. V písni moravské tklivji a dojemneji zaznívají

rozechvlé struny citu, jichž mkký molovy tón v neurité nekonenosti

touhy se rozplývá.

Jest pak zvlášt jedna karakteristická známka, kterou píse mo-

ravská se oznauje — tou jest hluboká a vskutku pohnutlivá zbožnost

mysli.

S rozmarnou svévolí jako lehkokídlý motýl tká píse eská od

pedmt posvátných ke svtským, nic jí není tak posvátným a vzne-

šeným, aby se toho ve volném poletu kídlem svého vtipu nedotkla.

Smle odvažuje se i k erotické parafrasi modliteb

:

Ote, ote, ote náš!

Má panenko, co dláš?
Zdráva, zdráva, zdráva jsi!

Když jsem s tebou— ráda jsi.

Vím v Pána Boha —
že jsme rádi oba.

Desatero Boží —
knz nám ruce složí.

Andlíku Boží, strážce mj —
Ty jsi má — a já jsem tvj.

Nic jen pibližn podobného této písni nenajde se zajisté v písních

moravských. A kdežto zde eský milenec slov modlitby k žertm lásky

užívá, zamilovaný Moravan z lásky tím vroucnji se modlí

:

Aniko, dveko, povz mi vrn,
ežli máš upímné srdeko ke mn,
na ei nic nedbaj,

jenom mne ty kocliaj,

kochaj mne!

Ežli i zbraujú rodie tvoji,

že se mé bohatství nesrovná s tvojim,
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sprav že mi to Bože,

že to všecko móže
dosta se!

Budeme se modlié k i)anii Marii

jak ve dne, tak v noci i v každá chvíli,

by ona zvolila,

ta panna Maria
dosta se!

Všemohoucnosti božské dotýká se píse eská tímto spsobem

:

Staral se chudý s chudou,

jak spolu živi budou.

Pán Bh jim povídal,

že víc má než rozdal,

že jim dá — pytel mouky,

aby si pekli vdolky.

A v písni moravské, kdež milenka si naíká

:

Jak pak bych já neplakala,

dy nebudu tvá,

dy žezulka o vánocích

nikda nekuká,

tší ji milý tmito slovy:

Pán Bh mocné, Pán Bh dol)ré,

on to móže da,

že žezulka o vánocích

móže zakukat.

Pozoruhodno jest, že v eské písni ze Chrudimská, ve kteréž stejná

slova spojena jsou s jinou melodií — schází tato poslední sloka.

Podobných píklad dalo by se uvésti více. Nechci však roze-

bírati pedmt ten; chtla jsem jen poukázati k podstatné rznosti,

která se jeví v tomto ohledu mezi duchem a myslí lidu eského a mo-

ravského.

Necha kamkoli se obrátíme na pd moravské, za každým kro-

ejem — všude budeme pekvapeni novým, neobvyklým nám projevem

horoucí zbožnosti lidu.

Povšimnte si jen tch etných božích muk na kižovatkách a v poli

tch velikých devných kíž, jichž dolní ás je ozdobn vyezána a oma-

lována, a u nichž každý mimojdoucí se zastaví, aby je políbil.

Když blížili jsme se Velehradu, poteba bylo jen pohlédnouti na

ten lid kolem kíž neb obraz a sošek nad sloupem — jak mnoho

hluboké pokory a naivní zbožnosti zrailo se v tom spsobu, jakým

ped nimi lid klekal a je líbal. Nkteí vypínali se, chtjíce ústy svými

výše dosáhnout, ba jiní prý také hladí posvátné pedmty a potírají si

jiak rukou tváe.
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Myslím, že není možno, aby se vbec kdo vpravil do spsobu
smýšlení a cítní moravského lidu, kdo nepochopil, jak hluboce nábo-

ženské jeho názory srostly s jeho bytostí a ovládají jeho život.

Byly mi vyprávny nkteré pípady, kteréž zdají se mi karakte-

ristické. Svátek sv. Cyrilla a Methodje pipadal prý pvodn na den

G. dubna. Aby pout na Velehrad mohly bez obtíží být konány, pe-
ložen byl prý r. 1863 svátek ten na den 5. er\'ence.

V lidu panovala povra, že svatý Cyrill otvírá jaro. Když pak
nyní asto picházívají pozdní mrazy a spálí rolníkovi mladé osení, tu

když zasednou veer mezi sebou v hospod, nkterý z nich si zasteskne

:

„A já íkám pec, že to byla chyba, že nám toho Cyrilla peložili."

A ostatní vážn mu pisvdí.
Nic není subjektivnjšího než názory náboženské, a proto též

v niem, i pi zdánlivé jednot není tak rzných odstín. Jsem ovšem
pesvdena, že pikývnou-li jedni výše uvedenému výkladu o pozdním
mrazu, jiná nemén zbožná ást lidu moravského bude jej považovati

za povru.
Takové rozdíly vyskytují se všude, též na Slováci a nechci na

n zapomínat. Ale navzdor tomu jest zajisté významno, mže-li se státi,

co mi v Uherském Hradišti bylo vyi^rávno. Pedíkáva jeden, vedoucí

procesí, nevím ze které koniny Slovae, pobízel poutníky k hlasitjšímu

zpvu slovy: ,Tož kite hodn, aby to panna Maria poula!'

Naivnos názoru toho musí nám vylouditi úsmv, ale zárove nás

dojmouti — dojmouti tou silou víry, která v nm se jeví. Takovým
asi úsmvem usmíváme se blábolení dítte, z jehož naivních nápad jen

lovk bez srdce mže stropiti si posmch. (Dokonení)
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Kreslil Jan Prousek
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Nebeské tulaky.

Napsal B. K. Tichý.

e známo, že lovk tíhne vždy po zvláštním a ne-

zvj'klém. Hledíme sice s uspokojením také na sálavé

ty krásky, s nimiž den co den se shledáváme, ale

rychle od nich se odvracíme, když v et jich obje-

vuje se statná tulaka tím obdivovanjší, ím jest

rozcuchanjší. Hned každj^ pátrá a zpytuje, co na

nebeském zjevu tom jest zvláštního od hlavy až do

konce vleky, a každý hledí, aby píležitostn mohl

osvditi, že si tulaky náležit povšiml a že ji d-
kladn zná.

Nemyslím, že by mohl nkdo nevdti, jaké tulaky zdánliv pe-
pjatým pímtkem „nebeské" vyznamenávám. Abych však všelikému,

pece snad možnému nedorozumní pedešel, povím hned, že mluvím

o vlasaticlch. — Není-li kometa vskutku nebeská tulaka? Pojednou,

kde se vzala, tu se vzala, objeví se v roji klidných, odmeným krokem

po klenb nebes procházejících se hvzd, proletí jimi po svém nestálém,

tkavém spsob a natoulavši se njaký as po krajinách nám dohledných,

zase úprkem uhání pry do neznámých konin všehomíra. Tímto ne-

obyejným konáním svým poutaly vlasatice odjakživa všeobecnou po-

zornost k sob, což ostatn, i kdyby byly usedlejší, dokázal by asi již

sám jejich zjev, od ostatních svtel nelDeských nápadn odchylný. Vy-

padají vru ve stedu uhlazených hvzd jako rozcuchané cikánky a nad

to každá jinak.

Ani vlajícím ohonem, který podle obecného pojmu jest význakem

jejich, nemohou se honositi všechny. Na p. vlasatice z r. 1585, 1665,

1682 a 176.S neukázaly ani stopy po njakém ohonu. Jiné mají ohon

jeden nebo dva a nkteré dokonce nkolik. Na p. kometa z r. 174-1

mla jich šest, které vjíovit kolem hlavy se rozkládaly. Pi dvou-

klaném ohonu bývají úhly mezi obma rameny velmi rozdílné, bu
ostré, bu skoro pravé, jako pi H. vlasatici r. 1877, anebo vybíhají

skoro naproti sob, jako pi malé vlasatici r. 1823.

A nejen že jedna kometa od druhé co do podoby velmi se lišívá,

také vlastní tvar pozmuje každá v nejkratší dob až úžasn.

Když z- neznámých hlubin oblohy se vynouje a do naší soustavy jako

vzácný a hvzdám mnohovážený host zavítá, jeví se silným daleko-

hledem pozorována jen jako slab svítivá, více nebo mén kulovitá mlha,

jejíž sted patrn, hutnjším, nejvtší svtlem sálá. ím dále do

stedu soustavy kometa postupuje, ím více tedy slunci se blíží, tím

více prodlužuje se mlha kolem jádra smrem od slunce odvráceným

a soudobn šine se jádro ze stedu mlhy blíže ke slunci, ím vlasatice

teprve nabývá typické podoby. Ke slunci obrácena jest hlava, sestá-

vající z jasného stedu ili jádra, obdaného mlhovitým obalem t. zv.

kornou všelijak utváenou, k níž smrem od slunce odvráceným pi-
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pojuje se bledý, matný ohon, na temném podklade nebes ponenáhlu se

rozplývající. Nejvtšího rozmru a nejkrásnjší vyvinutosti nabývá ohon,

když kometa dostupuje pcrihelu, totiž slunci jest nejbližší. Odtud po-

íná se scvrkati, a ím více vlasatice od slunce se vzdaluje, tím rycldoji

krí a svi'ašuje se ohon, až zase celá kometa stáhne se v pouhou mlhu,

kterou zvdaví hvzdái velikými dalekoliledy njaký as ješt dovedou

sledovati, než i jim unikne do temných dálí prostoru svtového. Ale

vždy není vývoj vlasatice takový, jak tu naznaen, což nutn jde už

7. toho, že nkteré komety ani žádné vleky si nepivsí, když do reje

obžnic pikvapí, a velmi poídku, ale pece nkdy má nkterá ohon

též ke slunci obrácený. Na p. malá kometa z r. 1823 mla jasnjší

ohon od slunce odvrácený, mén svítivým však smovala k nmu.
Divná, mnivá podoba vlasatic a náhlé vyhrnutí se jich z hlubin

nebes závisí jednak na složivu jejich, jednak na drahách, ve kterých

obíhají.

Co fysického rázu vlasatic se dotýe, byl týž potud ped-
mtem všelijakých odvážných úvah hypothetických, pokud jedin daleko-

hledem hledlo se získati pouení o povaze záliadných tles tch. Teprve

od r. 1864, kdy Do nati ve Florenci kometu spektroskopickému ohle-

dání podrobil, získány zkoumáním více než 20 vlasatic — zevrubn
ohledáno jich bylo jen 14 — platné pokyny o složivu jich. Jde pak
pi spektroskopickém ohledání o to, ustanoviti podle jistých ar ve

vidmu, jaké látky na propátraném tlese nebeském jsou pítomny.*)

Vlasatice, jak Ar ago tuším r. 1819 svým polariskopem poprvé zjistil,

vydávají z ásti vlastní svtlo, z ásti odražené a polarisované svtlo

slunení. Proto také jeví dvojí vidmo, a sice jasné, sestávající po vtšin
jen ze tí pásk k ervenému konci vidma pesn ohraniených, k fialo-

vému neurit se rozplývajících, a velmi slabouké souvislé vidmo barevné,

ono první podkládající. Jasné pásy ve pervaném vidm jsou dkazem,
že na vlasaticích njaké žhavé plyny vyzaují svtlo, a protože poloha

pás tch souhlasí skoro úpln s arami ve vidm uhlovodík, jest za-

jisté oprávnn náhled, že vlasatice v podstat sestávají ze žhavých plyn
uhlovodíkových. Ovšem týká se shoda ta jen tí ar, jelikož jiné dv
áry vidma uhlovodíkového u vlasatic postiženy nebývají. Ale nedostatek

ten snad bylo by možno vysvtliti tím, že hmota vlasatic vydává svtlo

už pi teplot tak nízké, že tyto áry zstávají tuze slabými, než aby

mohly býti spateny. Ze tí pásk barevných, jež komety ukazují oby-

ejn, jest nejjasnjší v zelené, mén jasný ve žluté a nejslabší v modré
ásti vidma, proež celková barva spektra vlasatic jest zelenavá a to

tím více, jelikož v souvislém vidm odraženého svtla sluneního jen

nejsvtlejší díl od žluté do modré barvy bývá ponkud zejmý, tedy

také tón zelenavý pevládá.

Ze žlutavého nádechu nkterých spekter kometových chtli nkteí
•odvoditi, že na tlesech tch naskytují se také vodní páry, proto že

svtlo slunení procházejíc vrstvou pai" vodních, nabývá barvy žluto-

ervené. Dsledek ten však jest velmi vratký, nebo zbarvení to mže

*) Viz bližší: B. Katzer: „Nebeská cbeniie", Kvty 1883, str. 665 a n.,

zvlášt str. 674.
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býti spsobeno parami všelikých jiných Látek než vody. Netušené pe-
kvapení v té píin uchystaly hvzdám vlasatice r. 1882. Co vbec
spektroskopu k ohledání komet upotebeno, nikdy nepozorovány krom
ar uhlovodíkových ve vidm perušeném žádné áry jiné a také Wellsova

vlasatice r. 1882 až do 22. kvtna chovala se zcela normáln. Tu po-

jednou, perihelu se blížíc, ukázala ve vidm zcela nezvyklou, nikdy ne-

vídanou áru, kterou Vogel, Dun ér, Huggins, Bredichin a j.

souhlasn zjistili jako oranžovou áru sodíku (D). A podobn shledána

velmi patrná ára sodíková ve vidm veliké komety záijové téhož roku,

kterou Cruls byl objevil.

Z fakta tohoto pedevším vyplývá, že hmota vlasatic jest složitjší,

nežli díve za to se mlo, jelikož vedle uhlovodík obsahuje také kovy,

aspo bezpen sodík. A protože ára sodíková vystoupila až když

komety slunci byly nejblíže, a protože dále u Wellsovy vlasatice stávala

se ím blíže k perihelu tím jasnjší, až vidmo uhlovodíkové docela za-

tlaila, naopak u Crulsovy komety tím více svtlosti pozbývala, ím více

od perihelu se vlasatice vzdalovala, až konen normálnímu vidmu uhlo-

vodíkovému docela ustoupila: jde z toho také, že podmínky, za kterých

kovové páry vlastní svtlo vyzaují, nastávají výlun v blízkosti slu-

není.

Vc ta má veliký význam, protože poskytuje mimo jiné pádný

dkaz pro nejuznanjší nyní theorii vývoje vlasatic, která založena a na-

rtnuta byvši už 01b er sem a B es selem, provedena a jasn od-
vodnna byla však až Z o 1 1 n e r em (Ueber die Nátur der Cometen

:

Beitráge zur Geschichte und Theorie der Erkenntniss. První vydání

1872, tetí v Lipsku 1883). Záleží v podstat v tom, že vykládá vývoj

podivného tvaru vlasatic, hlavn vzrst ohonu jako úkaz elektrický.
01b ers už r. 1812 naznail, že tžko jest nevzpomínati sil elek-

trických, stopujeme-li snahu hmoty kometové vzdáliti se od jádra i od

slu;ice. B es sel r. 1836 vytknul vc ješt pimji a uritji a pál si,

aby svit ohonu vlasatic byl zkoumán, by elektrický proud jeho byl

zjištn. Také Herschel pidal se r. 1847 k náhledu, že v kometách

pevládají polární síly (pitažlivé a odpudivé), prohlásil však nad to

mlhové obaly kolem jádra komet za složené z krpjí njaké tekutiny.

ZoUner (poprvé v pednášce 5. kvtna 1871, pak v uvedené proslulé

knize) shrnul a rozvedl všechny tyto domysly v elektrickou theorii vla-

satic, kterou ponkud zevrubnji chci vyložiti, ponvadž dnes jest vbec
vládnoucí a uznána.

Malé komety, sestávající jen z jádra komou obdauého, jsou dle

ZoUnera kapalné shluky, které poblíž sálavých pramen tepelných,

jako jest slunce, se vypaují a co mlhy s hutnjším jádrem se jeví.

Takové drobné vlasatice zstanou ovšem viditelnými jen potud, pokud
jsou zhuštné, a musí zvýšenou teplotou ponenáhle se rozplynouti a státi

se neviditelnými. Kdyby tedy teplota prostoru svtového z jakékoli

píiny se zvýšila, ubylo by pro oko naše drobných komet. Proto vy-

slovil ZoUner náhled, že poet tles tch v soustav naší jest pro-

mnlivý podle nižší nebo vyšší teploty (více nebo mén skvrn) slunce.

A v skutku dokázal Bruhns, že v našem století až do let 70tých

vždy nejmén malých vlasatic bylo pozorováno, když slunce nejvíce
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skvrn ukazovalo. Podle toho mohli by potomkové naši z pibývajícího

potu malých vlasatic posuzovati, jak jim slunce hasne.

Také veliké vlasatice jsou tlesa kapalné tekutá, jež vyznaují se

dvma podstatnými vlastnostmi, které theoric vysvtliti musí. Jsou to

l)edn vlastní svtlo a za druhé vývoj ohonu i zvláštní pomr
jeho k slunci.

Co vlastního svtla se dotýe, známe vbec jen dve píiny, pro

které plyny nebo páry mohou se státi svítivými, totiž veliké zvýšení

teploty jako pi spalování, anebo projevy elektrické, U vlasatic jest

zdrojem vlastního svtla tato píina druhá. Nebo vením a vypao-
váním se hmoty jejich provádí se stále dlení a rozptylování v nejjem-

njší ástice, ím hojné elektiny (aktivn) vyvozeno býti musí, práv
tak jako pi mechanickém roztržení tekutiny rozptýlením paprsk vodních

na vodometech a vodopádech dle pokus Pouilletových, Faradayových,

Riessových a j. mnoho elektiny se vyvíjí. Že Zollner pro elektrický

pvod vlastního svtla komet se rozhodl, k tomu vedla jej hlavn ta okolnost,

že vlivy elektrickými lze vysvtliti také podivný úkaz vzrstu ohonu
vlasatic, což jinak stejn jednoduše a nenucené možno není. Z pozo-

rování totiž vysvítá, že stálé dloužení se ohonu i smr jeho tsn sou-

visí s blížením se komety ke slunci, tak že tu jest patrná souvislost

mezi vývojem vleky vlasatice a mezi silami na slunci vládnoucími. Ani
svtlem, ani teplem slunením — a toto poslední, když vlasatice jest

v perihelu, musí zpsobiti zvýšený vývoj par, tedy vyvoditi bohatý ma-
teriál, z nhož ohon se skládá — nelze vysvtliti, pro obou od slunce

jest odvrácen. Hrav jde to pomocí elektrických vliv. Jesti

slunce zajisté mocný pramen elektiny. O tom není pochyby, uvážime-li,

že na naší zemi tepelnými a jinými pochody vzbuzuje se množství elek-

tiny. Jak by mohlo býti jinak na slunci, kde stále z povrchu vytry-

skují ohromné proudy žhaWch plyn jako ohnivé jazyky? Pipomeiíme
si pak základní vtu, že stejnojmenné elektiny se odpuzují, nestejno-

jmenné se pitahují, i dejme tomu, že elektina parného obalu vlasatice

jest záporná a na slunci že jest volna také záporná elektina. Tu musí

ob odpuzovati se, tedy plynné ástice komety od slunce se vzdáliti.

V tom píipad vyroste z komy ohon ve smru od slunce odvráceném,

jakž obyejn bývá. Byla-li by elektina vlasatice jiná než slunení,

bude ovšem pitahována, což platí pro výminené pípady ty, kde ohon

ke slunci jest obrácen. Ohromnou rychlost, jakou ohon z komy vyrstá,

nutno vysvtliti skuteným mechanickým i)oliybem elektrických ástiek
komety, které jsouce odpuzeny stejnojmennou elektinou slunce, zrychlené

od nho se vzdalují. Požadavek ten není tuze smlý, jirotože se dá po-

kusn dokázati, že pi souasném vlivu mohutné síly pitažlivé a elek-

trické vždy drobniké hmoty více podléhají této, vtší hmoty hlavn oné.

Protož podléhají kapaln tekuté hlavy vlasatic pevážn vlivu gravitace,

páry však, které nejsou le shluky velmi drobnýcli ástiek hmotných,

hlavn vlivu volné elektiny slunení.

Nyní mžeme také vrátiti se k tomu, pro, jak výše jsme ekli,

zcela odchj-lné vidmo vlasatice Wellsovy a Crulsovy z roku 1882 jest

pádným dkazem pro elektrický pvod svtla komet, po pípad pro

theorii Zullnerovu. Bylo totiž pokusem dokázáno, že byl-li zahát
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v roue vodíkem nebo dusíkem naplnné njaký kov, ku p. rtu nebo

sodík, když proud elektrický rourou procházel, že pi vyšší teplot

vidmo kovu docela zatlailo poátení vidmo plynu, patrn proto, že tu

páry kovové samy proud pevádly. Hasselberg, pobídnut zvláštním

chováním Wellsovy komety, dokázal dále, že úkaz ten jeví se také,

když sodík vystupuje vedle njakého uhlovodíku, na p. petroleje. Nej-

prve vidti jest pi výboji elektrickém pouze vidmo uhlovodíku, které

pi zvýšení teploty pouenáhlu zatlauje spektrum sodíka, naež pi umír-

nní temperatury páry kovu se srážejí a vidmo uhlovodíku zase výlunou

vládu nastupuje. To vše bylo až do jednotlivostí pozorováno také na

vlasaticích a odtud dkaz pro elektrický pvod svtla jejich! Nebo
kdyby vystupování vidma sodíkového až dalo se vysvtliti ppuze velikým

horkem v blízkosti slunení, zstal by pec neobjasnen úkaz, že áry
uhlovodíkové mizí soudobn, když kov zejmji se prozrazuje. Kdyby
nebyl elektrický výboj súastnn, vystoupila by ob spektra zárove na

sob, ale nezatlailo by nikdy jedno druhé.

Z tchto i jiných dvod jest Zollnerova elektrická theorie

vlasatic nyní nejuznanjší a také vskutku pravd nejvíce se podobá

v ad všech domnnek, které o vývoji vlasatic ped i po té od jiných

badatel byly sdlány. Známe domnky takové od Petra Apiana, Keplera,

Hevelia, Newtona, Herschela a Laplace, Švédova, Tyndalla, Zenkeraaj.,

které mezi sebou i od Zullnerovy theorie velmi se liší, ale z ásti jsou

už naprosto zavrženy, z ásti leda poídku ješt vdecky se petásají,

proež není teba o nich se zmíniti. Jen nejnovjších domysl chci se

krátce dotknouti.

E. VausittartNeale vysvtluje (Philosoph. Magazíne, 5, vol.

XIV., 1882, pag. 292) ohony vlasatic bez úinku elektiny prost na

základ tí sil: pitažlivosti slunce, roztahování plyn teplem slunením
a odporu ovzduší sluneního. Atmosféra tato na nkolik set tisíc mil

od stedu slunce se rozprostírající jest nám úpln známa, protože ji

vidíme. Nepochybn však sahá ješt nesmírn dále ve zpsobe nevidi-

telné. Ne ale tedy soudí, že vlivem tepla sluneního vypauje se pone-

náhlu jádro komety a páry ve zpsobe ohonu pivsují se k hlav ovšem

ve smru od slunce odvráceném, protože vlasatice postupuje z idších

do hustjších vrstev ovzduší sluneního, jehož odpor tu s úinkem tepla

sluneního se spojuje. Když pak dostala se vlasatice pes perihel, vy-

stupuje z hutnjších do idších vrstev atmosféry slunení, jejíhož odporu

tedy ubývá; vliv tepla sluneního však zstává nezmnn a tudy zase

ohon od slunce se odpuzuje. — Theorie tato neznamená pražádný po-

krok ve vdomostech našich o vlasaticích a stojí hluboko pod naukou
Zullnerovou. Každý aspo v nkterých kusech nedokonalost, ba ne-

možnost její zajisté vystihne sám.

Mnohem lepší vysvtlení, jakýsi doplnk Zollnerova výkladu

podal A. Markuse. (Ueber die phys. Beschaffenheit der Kometen.
Berlin 1884.) Domnívá se, že úplné vysvtlení úkaz na vlasaticích

poskytuje spolené psobení sil elektrických a magnetických. Síly ty,

jak známo, jsou na sob tou mrou závislé, že vedle velmi pravdpo-
dobných sil elektrických snadno možno pedpokládati na kometách i síly

magnetické. Výzkumy Faradayovými jmenovit bylo dokázáno, že
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každé tleso podléhá vlivu dostaten silného magnetu, jsouc bu ])i-

tahováno, naež zove se paramagnetickým, nebo odpuzováno, naež jest

diaraagnetické. Prof. Bredichin v Moskv pak na základ Zollnerovy

theorie spektrahiýnii rozbory ustanovil, že ohony vlasatic zaaditi lze

do tí skupin: s pevládajícím vodíkem, s pevládajícím uhlíkem a ko-

nené s ásticemi železnými. Vodík, uhlík, dusík a sodík jsou, jakož
dokázáno, diamagnetické, proež slunce odi)Uzuje ohony vlasatic z látek

tchto složené — a to jest pravidlem. Železo však jest silné parama-
gnetické, proež musí ohony z ástic železných sestávající sluncem býti

pitahovány. To vskutku dje se v pípadech výminených. Ve shod
s náldedem Schiapar elliho možno pak dále pijmouti, že tyto ano-

maliií želcznaté ohony vlasatic mohou se zhustiti na proudy povtro.
Nepochybné bude tato i Z o 1 1 n e r o v a tiieorie vlasatic ješt po-

zmnna, ne-li novými domysly nahrazena. Na ten as vyhovují však

požadavkm všem co nejlépe a tu závažnou vc vždy budou míti pro

sebe, že k výkladu zjev na kometách používají jen sil známých a dle

pravdpodobnosti na tlesech tch vládnoucích. —
Poznavše fysickou povahu vlasatic, mžeme se obrátiti k jejich

d r a h á ra, z eho nejlépe vysvitne veliká oi)rávnnost oznaování komet
jako nebeských tulaek. Nebo v tom hlavn liší se od obžnic, že neo-

bíhají pkn jedna za druhou v kruzích soustedných kolem slunce,

nýbrž že ze všech konin prostoru svtového jednou pímým, jednou
zptným pohybem do soustavy naší se lirnou, bu daleko od slunce

zstávají, jakoby se ho bály, anebo skoro až na samý povrch jeho se

piblíží, dráhy planet protínají a kižují — zkrátka v každém ohlede

výstedn si poínají.

Díve myslilo se, že komety nejsou vlastn nic jiného než jakési

nedosplé obžnice, jichžto dráhy mají velikou excentricitu. Dkazem
pro to uvedeno, že výstednost vnjších planet, hlavn Saturna, jest

pomrn znaná a hutnost jejich malá. Sám Im. Kant (Naturg. des

Himmels, VI. pag. S8) byl náhledu, že za Saturnem adou pechodních
len obžnice ponenáhlu mní se v komety, což konen lze omluviti,

protože Urana a Neptuna tenkrát ješt neznali. AI. v. Humboldt
však to neomlouvá a hnvá se (Kosmos, III., pag. 558), že tímto spá-

jením tles ve všemmíru tropí se práv takový nešvar, jako s naukou
o pechodu ústrojných bytostí do sebe (!)

Vskutku není pechodu od vlasatic k obžnicím co do fysického

rázu, ale pokud drah se dotý piiíují se obžnice asto samy nej-

více, aby z tulaek bez vlasti uinily sob rovné obanky naší soustavy

slunení. Která kometa na volnosti své si zakládá, musí se tedy ped
velikými planetami míti siln na pozoru. Však už Herschel pkn
propovdl, že soustava Jupitera bývá pro komety kamenem úrazu.

Dráha vlasatice mže býti bu otevená hyperbola nebo para-

bola, bu uzavená elipsa, jejíž ohniskem jest slunce. V tomto pí-

pad jest vlasatice na soustavu naši vázána a mže po njakém ase
vždy zase pravideln se vraceti. K vlasaticím tm sluší na i). kometa

Enckeho s dobou obhu pes 3 léta, kometa Bielaho s dobou obhu
6*6 roku, která roku 1845 rozdlila se ve dv nestejn veliké vlasatice

40.000 mil od sebe odtržené a od r. 1852, kdy oba díly už 350.000
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mil byly od sebe vzdáleny, nebyla \íce spatena a nyní s listopadovým

rojem létavic se stotožuje; dále kometa Fayeova s dobou obhu 7'4 r.,

která za 3 léta zase má pijíti, a nkteré jiné, jako jmenované telesko-

pické, totiž jen dalekohledem viditelné. Prostým okem vididelna jest

veliká vlasatice Halleyova, která od roku 1456. objevila se pravideln

vždy po 76 letech, naposledy r, 1835 a tedy r. 1911 zase oekávána
býti mže. Že se vrátí, na to však pi žádné komet pedem písahati

nelze, protože pro nepatrnou váhu svou velmi snadno z dráhy své vy-

tlaeny býti mohou. Doklad toho poskytuje kometa Lyxellova z r. 1770,

která obíhala v dráze elliptické a po 5'/„ roku vrátiti se mla. Ale

r. 1776 nepišla a r. 1781 také ne — naež vypoítána zevrubn
dráha její i shledáno, že vlasatice tak blízko dostala se do spár pi-

tažlivosti Ju^jiterovy, že ji pitahoval 200krát silnji než slunce a vy-

mrštil ji ze soustavy naší do neznámých konin. Jupiter dlal tu domá-
cího strážce a vypovdl bývalou tulaku nebeskou zase tam, odkud

pišla. Snad mu byla za to povdna.

Komety obíhající ve dráhách otevených jsou viditelný arci jen,

když nacházejí se poblíž slunce, ve kteréž poloze dráha parabolická

s ellii)tickou skoro úpln se shoduje. Pi nov odkrytých vlasaticícli

pijímá se proto pravidlem dráha parabolická, jelikož tím také výpoty
náramn se usnadují. Obíhá-li vlasatice skuten v otevené dráze,

mže býti ovšem spatena pouze jednou, protože pak zase uletí do ne-

konena. Ale pitažlivostí obžnic mže každá dráha býti pozmnna,
nebo už nepatrným zdržením pechází parabolická dráha v elliptickou,

malým zrychlením v hj-perbolu. Proto také jest obtížno ustanoviti, zdali

vlasatice njaká s jinou díve pozorovanou jest totožná. Za píklad

uvésti chci jen nejnovjší pozorování, pedevším velikou vlasatici, která

v ervnu a ervenci r. 1881 u nás na noní obloze stála.

První zprávu o ní zaslal 1. ervna Gould z hvzdárny v Cordob
v Argentinské republice do Kielu, aby upozornil na ni hvzdáe evropské,

jelikož vlasatice s velikou rychlostí z jižních do severních šíek spchala.

Gould oznail vlasatici za totožnou s pknou, rozeklaným ohoneni

opatenou kometou z r. 1807, pro niž svého asu Bessel velice ze-

vrubným výpotem byl ustanovil, že pohybuje se ve velmi protažené

ellipse s dlouhou osou 286krát delší nežli jest vzdálenost zem od

slunce a že k obhu potebuje 1714, neb aspo 1543 let, tak že nej-

díve r. 3350 z daleké cesty své kolem slunce mže se vrátiti. Tu po

73 letech pikvapí kometa, jejíž dráha s onou z r. 1807 jest skoro

úpln shodná. Nastává otázka, je-li to vlasatice tatáž a jn-o ukrátila

svj let kolem slunce o 1470 rok? Pedevším padalo na váhu, že za

Besselových dob ješt Neptun znám nebyl, jenž vliv na ukrácení dráhy

komety míti mohl. Avšak D u n é r a E n g s t r o m, šetíce všech okolností,

ustanovili také pro vlasatici z roku 1881 ohromnou dobu obhu, totiž

2950 let a nemohou tedy ob komety býti totožný. Mají však shodné

dráhy, což Mayer vysvtluje tím, že tu máme pípad takový jako pi
vlasatici Bielaho. Njaká veliká kometa roztrhla se na dva díly, jež

obíhají daleko od sebe ua shodné dráze. Jeden kus vidli jsme 1807,
druhý 1881.
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Pi jiné vlasatici, která v únoru 1H80 v jižních šíkách byla po-

zorována, M e y e r takového domyslu se neodvážil. Tulaka ta spatena

byla 1. února e. roku v Austrálii a jižní Americe, 2. února také

jinde na jižní polokouli jako jasná cárá. Gould v Cordobé, Gill na

Kapu a Ellerie v Melbourne ihned poznali, že jest to ohon komety,

ale hlavu její nalézti nemoldi. Gill tehdy psal do Greenwichu: „Držíme

tu vlasatici za ocas, ale bohužel jen za ocas!" Poátkem podobalo se,

že jádro v severních šíkách vidti bude, nestalo se to však, nýbrž

i ono zstalo na jihu a od 5. února mohli tam i bezvýraznou hlavu

komety pozorovati. 15. února zaala vlasatice mizeti a 20. už náležela

minulosti. O poloze její konáno bylo dosti pozorování, takže Meyer
na základ jich mohl pesn vypoítati dráhu. I shledal neobyejnou
podobnost s dráhou vlasatice z r. 1843, pro kterou však Hubbard
byl ustanovil dobu obhu na 533 let, kdežto Meyer pro vlasatici

z r. 1880 našel pouze — 37 let. Pes to má ob komety za totožné,

protože ve všech ostatních kusech až nápadn sob se rovnají : obé

peletly velmi blízko kolem slunce, ob mly v perihelu náramnou
rychlost pes 70 mil za vteinu, ob shodovaly se co do zevnjší po-

doby, jmenovit mly ob úzký, dlouhý. Jasný ohon. — Klinkerfuess
šel ješt dále a vyslovil náhled, že vlasatice z r. 1880 jest nejen to-

tožná s onou z r. 1843, nýbrž také s kometami z r. 1608 a 371

ped Kr. První obh její prý obnášel 2039 let, druhý 175, tetí 37

rok a nyní prý postupuje vlasatice v dráze, kterou dokoná za 17^/2

roku, takže r. 1897 zase se navrátí. Ukrácení dráhy vysvtluje prý

se umenšením rychlosti v perihelu, které mže býti dosti malé, Na p.
stailo umírnní rychlosti o '/j^ míle ve vtein, aby obh ze 175 na

37 let byl ukrácen. — Proti všemu stotožování naznaenému rozhodn
vyslovil se Weiss a také uvedl své dvody. Piznám se upímné, že

nedovedu rozhodnouti, na které stran jest více pravdpodobnosti, a ne-

zbývá mi tedy nežli odkázati i 1. tenáe na r. 1897.

Konen Weiss sám konstatoval znanou podobnost dráhy veliké

komety Crulsovy z r. 1882 s dráhou vlasatice z r. 1668. Myslí však,

že ob vlasatice pece nejsou shodný. — Bu jak bu. Veliké obtíže

pi stanovení totožnosti z eeného každý vyrozumí.

O rychlosti pohybu vlasatic chci jen podotknouti, že jest velmi

rzná, že však ízena jest také druliým zákonem Keplerovým, dle nhož
plochy prvodiera (t. j. pímkoj^ od slunce ke komet) ve stejných

dobách opsané jsou si rovny. Musí tedy rychlost v perihelu býti

nejvtší, v apheliu, kdy vlasatice od slunce jest nejdále vzdálena —
nejmenší. Rozdíly mohou býti ohromné. Na p. podle Enckeho pro-

bíhala vlasatice z r. 1680 v perihelu 53 z. mil za vteinu, v apheliu

pouze — 3*2 metru!
Dosti asto zabíhají vlasatice velmi hluboko do slunení soustavy

naší a mohou pak kížiti nejen dráhu zem, nýbrž i nejvnitrnjší pla-

nety, Merkuru. Nkteré peletí tak tsn kolem slunce, že jest vru
podivno, že neutrpí odporem ovzduší sluneního patrnjších zdržení

a odchylek, než dosud byly pozorovány. Na p. kometa r. 1680 stála

17. prosince slunci více než 600krát l)líže než zem, byvši od nho jen

32.000 mil vzdálena. Proudy ohnivých plyn, jež slunce vyvrhuje, t. zv.
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protuberanoe, dostuiniji však 30 až 60 tisíc mil, ba dle Younga dne

7. íjna lš80 jedna dokonce 70.000 mil, pesahují tedy znané vzdá-

lenost, ve které zmínná i jiné vzácné vlasatice kolem slunce putovaly.

Jakoukoli pak máme pedstavu o rázu ovzduší sluneního, tolik jest

jisto, že na pohyb vlasatic ne-li jinak, tedy pošinováním tžišt jejich

patrný vliv vykonávati musí, ím dráhy mohou býti náramn pejinaeny.

Dosud však úinky ty stanoveny nebyly. — O vlasatici z r. 1680 udal

Newton, že temperatura její v perihelu byla 2000krát vtši než do

blá rozžhaveného železa. Možná, že žárem tím i petvory látené

v tle vlasatic se provádjí. Také však nejsou dosud zjištny. Krom
vlasatice z r. 1680 známo jest jen ješt pt komet (371 p. Kr., 1668,

1680, 1843, 1880, 1882), které také slunci velice se piblížily, a z tch

dv (371 a 1668) ješt jsou pochybné.

Je-li také vlasatic takových, jež pro znaný lesk svj i za dne

vedle slunce viditelný bývají, velmi malinko, tož poet vlasatic vbec,

zvlášt teleskopických jest mnohem vtší, nežli za to se mívá. Kepler
už to vyznail ka, že jich tolik „ut pisces in Oceano". Doslovn sice

výrok ten nesmí se bráti, nebo jest jich pece trochu mén než ryb

v moi, ale prmrn 3—4 na rok pipadnou. Prostým okem viditelných

arci jest nejmenší díl. V 16. století bylo jich 23, v 17. stol. 12,

v í 8, stol. 8 a naše století dosáhne snad potu 20. Pove, že jsou

vstitelkami vojny, hladu, moru a všelikých jiných ran, objevení se vi-

ditelných vlasatic zvlášt nevyhovuje. Xa p. od r. 1500 do 1550 bylo

jich vidti 13, od r. 1600 do 1650, tedy v dob 301eté války, všeho

všudy 2 ! Celkem však picházejí komety dosti asto ; není tedy nijak

možno, nežli že vystupují nkdy soudobn. Chudinkám, ktei'é nemají

o niem ani tušení , mže býti pak lehce souzeno zahráti v mysli

lidu úlohu toho obana, jenž maje na dom obraz njakého svatého,

kdykoli z okna se díval, myslil, že lidé smekají ped ním. Neštstí stalo

se k vli komet! R. 1858 objevila se veliká Donatiho vlasatice a rok

na to vypukla rakousko-francouzská vojna. Jindy arci války a epidemie

na komety neekají. —
Ješt o velikosti a hmotnosti vlasatic musím nco íci. Co do

rozmr bývají zvlášt ohony vlasatic ohromné, i mnoho ' set a tisíckrát

vtší slunce, tak že zem proti nim jest skutená hnida. Na p. ohon

veliké komety z r. 1680 ml dle Newtona poblíž perihelu 15 million

a v nejvtší vyvinutosti 31 million^. mil délky. Ohon první komety

r. 1811 byl 25 million mil dlouhý a 3 milliony mil široký, druhá

kometa téhož roku dokonce mla 30 million mil délky a jádro její

rovnalo se velikostí slunci. Ohon vlasatice z r. 1843 mil 45 million

mil, tedy více než dvakrát tolik, co obnáší vzdálenost zem od slunce.

Zmínná Donatiho vlasatice, která 1858 postrašila Evropu, mla ohon

pes 10 million mil dlouhý, jenž rozkládal se po prostoru, který více

než 500 stálic tak velikých jako slunce nestailo by vyplniti.— A ohony

ohromných rozmr takových narstají vlasaticím, když slunci se blíží,

v nejkratší dob. Vlasatice z r. 1680 vyvrhla ze své hlavy ohon 12 mi-

llion mil dlouhý ve dvou dnech!

Arci jest hmotnost ohonv i jader vlasatic úžasn nepatrná. Vodní

pára jest nesmírn hustší, jak jde z toho, že už skrze málo silnou
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vrstvu její nieho nevidíme, kdežto skrze telo komety tisíce mil silin'

vidíme zasti:-ené hvozdy tak jasné, jako by tam vlasatice nebylo. I nej-

hutnjší místa hlavy a jádra propouištéjí svit hvézd, O Lexellové kornete

uril Laplace, že jest asi óOOOkrát méné hutná než zemé a Faye
tvrdí, že jádro kterékoli komety není více než Okát hutnjší stavu,

jejž na zemi zoveme vzduchoprázdnotou. Babin et ioukost hmoty

vlasatic vyznail pochopitelnéji tím, že komety nazýval „viditelné nici"

(riens visibles).

Pes tuto úžasnou ídkost hmoty jest váha vlasatic pi ohromné

velikosti jejich zcela znaná. Na p. Faye ustanovil, že jádro Donatiho

komety vážilo tolik jako moe 9000D mil rozlehlé a 100 metr hlu-

boké, neboli v okrouhlém ísle 50.000„0(JO.OOO,000.000 kilogram.

Kdyby vlasatice ta do zem, 25600 billion kilogr. tžké, hlavou byla

vrazila, dopadalo by to he než ve fantasii básnické:

„V plamenné závji

planety rozbiju,

jak malou krpji
oceán vypiju."

Na každém tvereném metru povrchu zemského by se nárazem

okamžit bylo vyvinulo 51 million jednic tepla, což jest takový žár,

že by nejen oceán mžiknutím byl vysušen, nýbrž i pevná kra zemská

roztopena a v páru proménna.
Ejhle, tak hrozn nebezpená byla by srážka klidné zemé naší

s pivandrovalou tulakou nebeskou!

Pes to prese všechno mžeme se docela klidné dívati na vlasa-

tice Fabriovu a Barnardovu, které koncem letošního dubna už jsou na

obloze, bohužel trochu nízko, prostým okem viditelný. Nemožno to sice

není, že kdy která vlasatice do zemé vrazí, ale pravdpodobnost toho

jest náramn malinká. Obé komety pak, které pravé na nebi stojí, zcela

urit nechají zemi na pokoji a budou pokoušeti nejvýš — hvzdáe.

Máj.

ti^.ní jásot skivana, oíÉsám se výškou tratí.

Ji; luk meze šavnaté už pampelišky zlatí,

\ — O, jaro zázrané

!

NNv^ Jak díkem zaplesat, že ron k nám se vracíš,

\V\ že denn ervánkem v západ vykrvácíš

na niv oblané!?

Jak díkem zaplesat, o duchu všehomíra,

že uíš srdcí dav, žeC pravá jest jich víra

v moc dobra, lásky, krás

!

Vždy v poušti bez rží a lásky, beze zpvu,

již dávno srdcí vzdor v divokém, žhavém hnvu
by strhal žití hráz. j,.„j^ Geisslova.
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Románový genre. Napsal Jan Lier.

(Pokraováni.)

an Stela z Rokyc mluvil sice, jakoby svj jazyk zá-

rove nkolika, broskvemi, zamstnával a klihové oi
jelio byly tém komické ve snaze vyzáiti pimený
lesk radostného roznícení; ale velý tón i pátelský

výraz nahrazovaly nedostatky pozdra\Ti baronova úpln.

^.Pokládám si s potšením za est poznati soudruha

a pítele mého otce," odpovídal s obadnou zdvoilostí mladý

muž.

„Soudruha — ano, v širším smyslu vojanské kamara-

derie. Ale pítele — ? Byl jsem tenkráte holobradý, mla-

ouký kadet, když se mi dostalo krvavého ktu v brillantní

atace na bojišti u Sadové — pardon, zapomínám, že po

slavném boji neoplakával pouze pluk ztráty rekovného svého

velitele. — promite mé nejapnosti. A nedlejte se mnou
cavik. Jaké ceremonie mezi píbuznými ! Yíte pece, že

jsme píbuzní?"

„Tuším, že ano," pipouštlJaromír, rozpomínaje se na

vzdálenjší spleteniny vtviek svého rodokmene. „Pravda —
skrze —

"

„Skrze moji babiku z matiny strany," napovídal horliv baron.

„Jsem na to hrd. Byla rozena Rejnburková, sestra vašeho pana dda;
vdala se za hrabte Sobka. Jejich dcera, kontessa Sobkova z Koruic,

provdaná za barona Stelu, byla mou matkou. A mimo to mli mj
otec po své matce a vaše paní matka po svém otci spoleného dda,
barona Tomáše Adlara z Lošan — ? Hm?"

„Jsem zahanben," pipouštl potomek mincmistra Rejnburka, pod-

dávaje se lichotné dvrnosti baronov, „i povden za vaše laskavé

šetení pomr rodinných. Mn nedostává se namnoze asu i píleži-

tosti, peovati o jejich ilejší udržování. Mjte mne tím omluvena,

pane —

"

^
„Sekejte," perušil Jaromíra pan Stela prosebn. „Spsobil by-

ste mi radost, kdybyste mne bez dlouhých preliminarií pijal za cousina

Edvarda —

"

"

„Prokazujete mi velkou est," uklonil se mladý muž, pitlumiv

ponkud hlas. „Dovolte, abych z dvodné skromnosti nechal vám pednost
a právo uznati mne za cousina Jaromíra. Prosím, abyste se nyní ne-

zdržoval." Mladý muž ubíral svému zdráhání tonem srdené hartusi-

vosti všechen pídech odpudivý, jinak nezbytný. „Po skonení vašeho

ízení budu milerád úpln k disposici."

Sleduje pohled Rcjnburkv, oliledl se pan Stela z Rokyc po panu
Weislovi a panu Dkanovském.
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Obchodník vykával opodál uctivé po výméne nkolika slov

s vrchním prokuristou, jenž s netajenou, ano již okázalou netrplivostí

krámem pešlapoval.

„Budiž," svoloval pan Stela, zavadiv o prokuristu líným pohledem,

plným lhostejnosti. „Nejprve obchod, potom vyražení, íkávají lidé, ku
kterým nenáležím. Pan Dékanovský pozval mne na vzácné prý obrázky,

— je-li vám libo, podíváme se na nó spolené. Jste, tuším, také

amateur —

"

„Ba více. Výtený znalec," odpovídal za Jaromíra, pochlebnickou

úlisnosti obchodník. „Jsem brd na každou akvisici, která ped kritickým

zrakem i)ana barona Kejnburka obstojí, a kochám se napcíl ve znaleckém

uznání, jakého pan baron zajisté mému novému nálezu neodepe. Byl bych

sám již obtžoval pana z liejnburka prosbou za vstoupení do mé galerie,

kdybych byl mel potuchy, že ráil poctíti mj závod svou vzácnou ná-

vštvou. Sed v kontoaru, nevdl jsem o tomto vyznamenání. Xyní

pijjojuji se k žádosti pana barona Stely — . Prosím, pánové —

"

Chvíli nemohli se shodnouti o i)ednost vstoupení. Až pan Stela

bez upejpání nechal prokuristu i)ozadu a vešel první s Jaromírem.

Úslužnost pana Dkanovského házela dvemi, smýkala bednami

a uklízela odezky ped nohama hostí.

Zdržovali chvílemi krok, tkajíce zbžnými pohledy po rozvšených

obrazech, z nichž nkterý na okamžik toho neb onoho z návštvník
upoutal ;

pan Dkanovský se pak rue pitoil, aby dychtivé vyslechl

prohozenou poznámku, aby pobídl, pochlubil se neb ovroubil jednotlivé

perly své výstavky doporuivou folií starobylosti, zajímavosti, skrytých

krás.

Touto samostatností dojm a svobodou výraz perušen poádek
pochodu, skupiny mnily se stále, hned byl naped pan Weisl, hned

obchodník a zas oba urození hosté. Pan Stela nepustil Jaromíra z do-

sahu své ruky i své sdílnosti a obchodník obletoval je poade, jako

ze strachu o kupce, jsa ustavin na skoku, zachytiti stízlivé neb ízné

výroky Rejnburkovy štítem své sladkomluvné ochoty, která tu zarmou-

cené, tam žertovn rušivým poznámkám Jaromírovým hran a ostí

ubírala.

„Herr Dékanofsky!" zaznlo naléhavé z nejzazšího kouta na konci

galerie, kamž byl zatím opušti^^ pan Weisl sám zabloudil. Vrchní pro-

kurista byl zdánlivým nadržováním obchodníka modrokrevným hostím

patrné popuzen, aby svoji vzácnou a platnou pítomnost hlun de-

monstroval.

Majitel závodu vycítil asi tento osten z pozvání Weislova; trhl

sebou a pospíšil k zanedbanému pánovi.

„Odporná spolenost," ulevil si pan Stela, podívav se nevlídn

do pozadí místnosti. „Kdybych byl Monte Christo, skoupil bych kde

co, aby ta hav nemohla svými drápy na strom, který nezasadila, ne-

ošetuje, ale na který se také dere, aby ovoce oškubávala. Xe proto,

že by je umla neb chtla oceniti, ale z drzé pýchy, aby mohla jísti

svj mazlavý sýr z drahocenné majoliky chvastav a hrdj.i než my
lahdky. Mám pravdu?"
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„Souhlasím," potvrzoval Jaromír. „Neoekávám rovnž valný

prospch umní z jeho pipáhnutí k vítznému vozu kapitalismu. Tato

kára jest píliš jarmarení a její pánové házejí na ni svoji koist jako

Hibustýi plen. Pro nabyté poklady nemají ani smyslu, ani úcty, ani

srdce, — su bh, co z tch bude."

„Co se s nimi stane? Totéž, co s kostvem takov/ch parvenues.

Mají plné stáje, ale váží si jich jako pouzí kramái. Neumjí s niím
zacházeti, kupují, prodávají, balamutí, vypínají se, odhadují a šantroí.

Myslíte, že považují své sbírky za co jiného, než za doasné investování

svélio pebytku v luxu, jehož se ihned a rádi sprostí, kyne-li jiíhodný

obchdek?"
„Nepochybuji o tom. Tento druh lidí demoralisuje vše, na sáhne.

Tak znemravnil již obchod, otravuje nákazou prmysl a jest pvodcem
moderní nedbalosti, povrchnosti, frivolnosti v umní, zavádí do nho
nesvdomitou spekulaci, prospcháství bez míry, a tretky a cetky, po-

zlátko na dutých bublinách, podobn jako ve vd, které se také již

zmocuje, aby ji uinil nevstkou svého dryánictví."

„Bravo, bravo," svdil pan Stela rozhorlenému Jaromírovi. „Od-

halujete zas nové pojítko mezi námi. Také já pokládám za povinnost

našeho stavu, opírati se energicky bujení té chátry —

"

„Pardon," perušil ho mladý muž. „Nerozumíme si. Ze mne
nikterak nemluví stavovská pýcha, nýbrž strach pítele osvty ped bu-

doucností. Plutokracii neimponuje t\narí božská síla v lovku, která

vrcholí v krásách umleckých výtvor; ona považuje tyto skvosty za

pestré cáry, jimiž se fintí podobn jako divoch strakatým šátkem. Hadr
jde z ruky do ruky, z kouta do kouta, zcumlá se, pokálí, až zapadne.

A co zbude z tchto dekoraních tretek plutokracie, to za nedlouho

smete boue, kterou penžníci piln sejí. Pouze proto slušelo by aristo-

kracii, aby zachraovala, sbírala poklady a uklízela je na místa bez-

penjší, kde nehrozí jim píšt zhouba a nesmýká jimi nyní v3'prodej,

bankrot, sthování a šantroení. Hledejte v šarlatovém salon pán
Weislov za rok malby a vzácnosti, které dnes koupí. Tento lovk
stídá je jako kiklavé kravaty nebo jako jeho strýc vetešník své sbírky

rozšlapaných trepek."

„Yy znáte pana "NVeisla?"

„Bohužel. Náleží k tm protivným zjevm, jaké jsou mnohému
lovku na všechen život souzeny. ProÉásleduje mne již z otcovského

domu; a dnes nech pijdu kamkoli, pan Weisl je všude, pan Weisl
nadýmá se vždy na prvém míst, a pouze proto, aby se nadýmal."

„A zde nás optn pekoná, budeme-li otáleti," varoval pan Stela.

„Zapomínáme úpln na úel své návštvy. — Dkanovský volá nás pro-

sebným posukem — snad na pomoc —

"

Pan Weisl byl zatím použil své samoty s obchodníkem k osvdení,
že nedá se bez trestu urážeti.

„Všímejte si mne také ponkud laskav," uvítal nevrle chvátajícího

majitele závodu. „Nemám tolik asu nazmar, jako ti dva vtroplaši,

kterým poade poklonkujete."

„Rate mne míti omluvena. Lituji sám nemilé náhody "

„Ah což náhody! Sešli jsme se u jednoho stolu, to udává se
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v život astji. A nic na tom nesejde, pokud si stl nezmane, vyha-

zovati na moji a rejditi na sokovu stranu. Pak pestává náhoda a po-

íná nešetrnost. Prosím, neodporujte mi. Vím, že nikterak nechcete

mne pokoovati zúmyslné. Jste obchodník a víte, zac stojí kupec mé
jakosti. Ale nedovedete se sprostit zastaralých zlozvyk a tváíte se,

jakobyste nevdl, že zpuchelé erby jsou toliko zlatohlavové záplaty na

žebráckých mošnách. To, co v nich bývalo, líestliovalo se do našich

kas, a chcete-li prodati, musíte zaklepati u nás, pane!"

„Uinil jsem tak svým zdvoilým pozváním," konejšil pan Dka-
novský, zachovávaje vi podráždnému prokuristovi klid nevinnosti ve

výrazu. „Baronu Stelovi byl jsem jím také povinen po starém slibu,

a pán z Kejnburka byl mi vnucen, jak jste sám slyšel —

"

„Pán z llejnburka," usmál se povržliv prokurista. „Don Quixote.

Živý dkaz o niemnosti modré krve. Vpravte do ní fermentu co chcete

a nepolepšíte ji. Obyejná propjuje se za mrvu na pole církve a de-

spotie, okoenná ve varem zbrklých idejí. Co by tento iperný, uený
lovíek zmohl svým vtipem a vzdláním, kdyby je neutrácel v blouznní.

Zstane niím, bez politování, naopak na pohoršení, na výstrahu. Papá
mu nic nezanechal a on bude opatrovati toto ddictví bedliv pro dti
a vnuky. A což ten druhý — baron — eh — Stela, tuším? Ano?
Loského roku zemel njaký velkostatká toho jména?"

„Tak jest. Pan otec pítomného barona. Syn vzdal se vojenské

služby, — byl rytmistrem —

"

„Dost, dost již — koákem, psáem, hráem, pijákem, záletníkem-

Špetku svých sil zmrhal na vojn a nyní straší blaseovaností a nabízí

svou mumii nám za vrchnost. A tito lidé opovažují se odstrkovati nás,

osobují si právo, drážditi své vyšeptalé nervy parfumem z výkvt umní,
považují umní za svj sad, v kterém umlci jim pstují pochoutky

jako zahradníci konvalinky a jarmus. Oni si ráí neb neráí pivonti
i okusiti, pokrí nosem nebo milostiv zaklepou umlci jako zahrad-

níkovi na rameno. A když na krásn sáhnou do kapsy, zavlekou malbu

nkam na nepístupný zámek nebo do zakletého paláce a zapomenou

na ni jako na svléknuté rukaviky. Z tch rozmaiui by se umlci na-

jedli a vy obchodníci ztunli! Tíeknte sám.''

„Nu, na pana ])arona Stelu nemohu si naíkati —

"

„A na pana "NVeisla také n§," dodal drazn prokurista. „Uvi-

díme, jak dnes pochodíte. Co máte tak neobyejn nového? Ah —
tuto — již vidím — specialita, staré zboží nebo imitace —

"

„Skvostné originály téhož pvodu a téže faktury jako spanilé

kartony, které jste mi odkoupil pede dvma lety," pospíšil si vyložiti

obchodník. „Ráil jste býti jimi tenkráte nadšen a vykládal jste si za

štstí, že bylo vám páno ozdobiti jimi svoji soukromou galerii."

„Pravda, poznávám shody, hm, skuten, rysy téže ruky, tu

a tam úpln podobné," ijiznával vrchní prokurista, nedopouštje se ani

mrknutím enthusiastických zbrklostí, ze kterých ho Dkanovský vinil.

„Ale, prosím, zavolejte si oba urozené pány. Zapovídali se, jako by mi

chtli dáti píležitost, abych je pedešel. Nu, tuto píinu k laciné indi-

gnaci jim nezavdám. Weisl konkuruje s nimi poctiv,— a o tom vdí."
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Pan Stela z Rokyc a Jaromír piblížili se, upozoruni rozbhem
Dkanovského.

„Voilá!" zvolal radostn pan Stela otoiv se na podpatku a šlehnuv

bleskem veselého pohledu po stnách plkabinetu, na kterých rozvsil

pan Dkanovský kresby Strziciovy, vera z Chlumu pivezené. „Ta ku-

pecká duše má pece ich, a já ji podezíral posledn ze ztráty vyžlího

vtipu. Promite, pane Dkanovský. Víte, píteli Rejnburku, já jsem ctitel

a pítel ideální ženské krásy a Dkanovský mj dodavatel. Ped nko-
lika msíci pekvapil mne pikantními skizzami — ach to jsou vám
dvátka — zkrátka rozmlsal mne, a od té doby nešlo mi nic poádn
pod vous, až dnes — u všech as, Dkanovský, kde tyto pohledy do

ráje vnad a lásky béete!? To jsou kabinetní kousky jako šampaiiské,

lovk by se v nm utopil, hned, s Chimborassa by do nho skoil,

míli hluboko, a koupal a hroužil by se v nm jako blázen. Podívejte

se, Jaromíre, ty skupiny, superbe ! Ten tanec graciosních kontur, závrat

z toho pojímá! Ta tla, božská, zázraná, i^lein attraits des houris!"

A svadlá, výrazem pesycenosti ztuhlá tvá baronova oživla, záila,

rdla se a chvla faunským úsmvem, jenž stahoval oi k mžourání

a škubal rty koií mlsností. Mdlé oi pana Stely rozžhavily se a sklou-

zaly po lepých rysech, oblévajících v luzném vlnní vdkuplné, mladistvé

postavy, plující jasným helénským nebem, jež umlá ruka starého malíe
Chlumského kídou, hrudkou, uhlem i tužkou na kartónové listy v pro-

vedení více mén úplném, veskrze však dokonalém a láskyplném vkouzlila.

Jaromír stanul v prvém okamžiku pekvapen a obezel živ
s vdným údivem vystavené kresby. Hluboké, skutené uspokojení,

zraící se v jeho oích, zkaleno však ihned rušivým dojmem vilného

jásotu pán Stelova. Mladý muž hnul sebou nevrle a zakaboniv elo,

obrátil se maní kárav po svém soudruhovi. A pohled jeho zalétl pes
naklonnou hlavu baronovu k panu Weislovi, jenž stál opodál tiše,

upjatý v ledový klid. Pouze lehýnké chvní ruky prokuristovy prozra-^

zovalo vnitní rozilení, ovládané drzou pýchou cynického boháe, kte-

rého dráždí majestát krásy, poklad nebeské nhy a svatá zá nevinnosti

toliko k nízké otázce: „Co stojí ta sme? Sem s tím. Za peníze

dostanu vše."

Nepokrytý výraz baronovy chtivosti byl trapný, le upímný a pi-

rozený; ale poítavá, bezohledná, odhadná frivolnost na chladné tvái

Weislov byla vdomou svatokrádeží a' úelným rouháním.

„Takových skvost nelze snadno získati," odpovídal pan Dka-
novský k otázce baronov. „Stál jsem sám o n a napídil a napachtil

jsem se po nich, než podailo se mi zase nco uloviti —

"

„Ale kde? Kde?— Pohledte, Jaromíre, tato ramena, — exquis —
duši bych na nich nechal," vedl pan Stela dále svou, vpíjeje své zraky

do jednotlivých pvab.
„Promite," vyhýbal se Dkanovský. „Jsem vázán slibem, za-

chovati tajemství."

„Rozumíme," ozval se pan Weisl nedbale s patra. „Njaká vzne-

šená rodina, po tají na mizin, na oko zachovalá —

"

„Snad i lehkomyslný strážce nebo dvrník té rodiny," opel se

Jaromír skryté narážce prokuristov. „Jest známo, jakým spsobem roz-
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prchávají se vzácnosti ze starých dom. Spíše soudím však, že máme
ped sebou koist z nkterého atelieru, — a nemýlím-li se, vidél jsem

podobné kresby již jinde —

"

„U pana barona Stely snad?" použil obchodník Jaromírova po-

mlení.
Ne "

„i u pana Weisla?"

„Neml jsem posud est —

"

„Jinde nemožno. Jen tito dva pánové koupili ode mne práce

téhož umélce. Pan Weisl pede dvéma lety cyklus nártk z bájí o Apo-
linovi —

"

„Pravda!" rozpomenul se náhle Jaromír. „Apollo Phoebus, Mu-
sagetes —

"

„Pak Apollo s Daphné," dodal obchodník. „A s Musami, pak

v prvodu grácií a slavnost Apollinovu."

„Souhlasí. Celý kup pana Weisla," potvrzoval obchodník.

„Grácie a Musy jsou takmé totožné se ženskými postavami na

tchto skizzách, komposice, karakter, detaily píbuzné, — a hleme
i táž signatura: Monogram Str, vpletený do velkého G, — neníliž

pravda, pane Dékanovský?"

„Ano, tak jest ! Omyl nemožný. Tyto a žádné jiné kresby získal

pro svou sbírku pan Weisl —

"

„Tyto a žádné jiné obrazy nalezl jsem v galerii hrabte Salm-

Neuburga v Mnichové," prohodil s rozhodnou uritosti Jaromír.

„Ma foi! Já také," potvrzoval živé pan Stela, vztýiv se. „Máte

pravdu, Jaromíre. Ano, skuten! A mne poade hned po první koupi

tanulo na mysli, kde jsem as podobné práce vidl! Tyto andlské hla-

viky, tant délicieux, tyto cukrové nožinky a ruinky— k nakousnutí, —
tato nádherná poprsí, uinná bijoux — ah — a— a — a —

"

„Možno, možno," pipouštl Dékanovský lychle, znamenaje, že

bezdky vrazil na choulostivé úskalí, a používaje optného ponoení ba-

ronova v rozkošnický obdiv, aby laciné odbyl patrnou zvdavost Jaro-

mírovu. „Snad pátelský dar, — amateui vymují si mnohdy — —

.

Rate jen pohlédnouti, pane z Rejn —

"

„Pátelský dar?" vytrhl se zase pan Stela. „Bien loin de lá!

Práv než papá zemel, byl jsem s deputací našeho pluku u chefa, ba-

vorského prince Hemana. Jeho dvorní maršálek, hrab Salm-Nenburg,

pochlubil se nám svým umleckým kabinetem, samé „deutsche Meister"

a „deutsche Schule". Pekrásné vciky. Vodí na n své hosty, a všechno

jako mlsné mouchy na med hrne se ke gráciím a Musám Apollinovy

družiny — pikantní lalidky — rozilovaly mne již tam — . Ale hra-

bte tší mén. Pipomínají mu finanní operaci, pi které mu byl

Apollo vnucen nádavkem a i\tován za hrozné peníze. Hrab se tím

netají a — pane Dékanovský — hrab Salm-Neuburg — je to smšné,
že to pipomínám, — rozumí se to samo sebou — hrab nelže, nikdy.

Já za ruím." Poslední slova pronesl pan Stela z Rokyc zvolna, d-
razné slovo za slovem.

„Ali, tak, tak," svdil obchodník se zdvoilou roztržitostí, kterou

odpovídáme na lhostejná sdlení, jež po nedbalém vyslechnutí druhým
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uchem mimo sebe pouštivárae. „Co soudíte, pane z Rejnburka, já pova-

žuji zde ten obrázek ped vámi za výjev z mythu o Hippodamii; žena

Pelopova svádí Myrtila, — vidíte, jest oznaen jako vozataj —
,
prosím

pane Weisle, rate pistoupiti blíže —

"

„A za vydáváte andlsk\'" kr, na kterém se práv delektuji?"

l)tal se baron Stela. „Jaká to kytice dívích poupátek! Exellent!"

„Achilles, pevleený sám za dívku, mezi dcerami krále Lykomeda
na Skyru —

"

„Mon dieu! Štastný hoch! A že ho uinila píležitost zlodjem, —
že — !? Vždy já to vdl, a se mi vykouila mythologie dávno již

z hlavy. Však by musil býti z nejdevnjšího deva, aby — — . Quel

elysée
!

"

„Mohl jste opatiti jednotlivé listy nápisy," vytýkal pan Weisl,

po vyslechnutí zprávy o perlách ve sbírce hrabte Salm-Neuburga na

okamžik zaražený; s úsmškem však vybedl ihned z rozpak a postoupiv

ped Jaromíra, po bok baronv, oddával se bystrému pozorování. „Mne
zajímá tchto pt list — snad cyklus — hm?"

„Ah, ovšem, ovšem — pane z Rejnburka, neníliž pravda, Dio-

nysios a —

"

„Mn sice málo na tom sejde, jak tu božskou drbež rajských

pták ktíte," vpadl pan Stela. „Již jsem ivre de délices, — ale do-

volte, abych se také pouil. Tedy— Bakchus ili Dionysios a — ?"

„A Ariadna," vysvtloval pan Dkanovský uprosted sraženého

hlouku hostí. „Vedle vítzný vjezd Dionysiv do Théb v pozadí; v po-

pední Alkathoe, Arsippe a Leukippe, dcery Minyovy, kolem peslice—

"

„Jaké trojhvzdí krásek," vzdychl si pan Stela. „Kolosální! Ku-

átka k líbání, k zbláznní — . Zl)ytek rozumu a nerv dal by si od

nich lovk z tla vysoukati. A kolem?"

„V medaillonech pohádky, kterými si práci krátily a uctní Dio-

jiysia zanedbaly. Svrchu povst o Pyramovi a Thisbé —

"

„Joli! Trés-bien!" /
„V právo Klytia opuštná Heliem a toužící po nm —

"

„Magnifique! O kéž by vzdychala po mn. Tot šíje, postava,

nžnost a žár v pose — charmant —

"

„V levo dostaveníko Venuše s Marteni ; Hephaistos je pekvapuje
a spouští kolem nich neviditelnou míž —

"

„Quelle amourette, digne envie!" horoval zase pan Stela. „Za
jediné obejinutí této Venuše dal bych se piklopiti žaláem, pevností,

bastilou, hladomornou, peklem! Jaká taille! lovk by závistí pleskl

Marta pes ruku a vložil by svou ruku na pás této Afrodity šílen rád

sám. Že ne, Rejnburku? Vy jste znalec, povzte mi, vidl-li jste kdy
pvabnjší Venuši!? Snad majestátnjší, zralejší, k5'pejší, ohnivjší, ale

tak luznou, tak slaoukou, tak ze zlatých paprsk spedenou a hudbou
sfér prodchnutou a nejryzejším ohnm rajského mládí prohátou, útlou,

drobnou bohyni jste posud nespatil! Takový zázraný, svží a vonný,

I)ráv rozvitý kvt nevypuel ze žádné palety, co jich znám. Je suis

aux anges!"

„Ano, velmi sliná krasavice," svdil pokojn Jaromír, vkládaje

maní, z odporu k labužnické chtivosti baronov a kupecké páravosti
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Weislov více stízlivosti do zvuku svých slov, iicž se skutenyni rozní-

ceiiíin jeho iiiteresu se snáíelo. ^Sleduji i)ráve od postavy k postave týž

základní typ ženský Malí vyvodil oividn všechny tyto spanilé tvory

z jednoho modelu —

"

„Sur nion dieu!" zvolal pan Stela. „Mj život za tento model!

Své statky, své spasení položím této dívce k nohám, aby je i se mnou
ráila na chvilku milostiv použíti za podušku pod svou biscuitovou

nožinku!"

^Vzdejte se ilusí." krotil Jaromír. „Model jest asi již zadán.

Snad otec, bratr, avšak snad i milenec neb manžel rozncují svou fantasii

leskem její luznosti, nebo jeden obraz vedle druhého jsou zejmým
dkazem, že obdiv neb zbožování budují této pozemské kráse duhový
most k nebi mezi ideály ženských bohy a heroin."

„Mívám ve zvyku sahati na pedmty praktinji," usmál se pan

AVeisl. „Až se mi zachce porovnati originál s nápodobením, pozeptám
se dvrn pana Dkanovského, a pan Dkanovský po nkterém prošení

poví jméno, ulici, dm, poschodí, íslo dveí. Takové ženštiny bývají

beztoho —

"

„Vraisemblable," odpovdl pan Stela hlun, nevšímaje si však-

prokuristy. Byl s údivem postehl hnvivé vzplanutí v oích Jaromí-

rových a ual cynickou úvahu "NVeislovu jen proto, aby skonil pohoršení.

„Vzdejte se ilusí, Rejnburku," pokoušel jej pátelsky, vsunuv mu ruku

pod paží a vybízeje ho lehkým stisknutím. al)y se pro Weislovy sm-
losti neroziloval. „Záleží vždy na tom, jak co ekneme," dodal tišeji,

odstoupiv s mladým mužem k oknu. „Jsou lidé na svt, kteí povídají

nejnevinnjší vci tak ulinicky, že bychom je spolíkovali. Yoilá tout."

„Pan Dkanovský." mluvil zase pan Weisl, „zavdil by se nám
pece, kdyby chtl vyzraditi cosi o provenienci a marce svého zboží.

Nabude tím pozadí, významu a rozhodn i ceny. Co jest po nejhezím
obraze, když si k nmu nemžeme vyhledati jméno v njakém lexikonu."

„Já se již napeptával, nashledával v seznamech monogram a životo-

pis malíských," pipojil se baron k žádosti prokuristov, „a každý,

komu kresby pedešle koupené ukážu, biuje mne dychtivou otázkou

:

Jméno, jméno! — Nevíte posud nic, pane Dkanovský? Jmenoval jste

dva, ti výteníky, kterým jste byl na stop —

"

„Ano, — ale — " svdil váhav obchodník.

„Jen ven s nimi," porouel si pan Stela. „Cousin Jaromír vám
pomže zjistit možnost nebo nemožnost pipsání tchto prací tomu i
onomu malíi. Hrab Salm-Xeuburg si pomohl. Dal pipevniti na listy

proužky s nápisem „Neznámý nmecký mistr". Ale vy, pane Dka-
novský, tvrdíte, že práce jsou domácí a jmenoval jste — prosím —

"

„Jana Nepomuka Steinera, — Bartolomje Strahovského a Bedicha
Straussa — i)amatuii-li se správn. Ale upustil jsem již od této do-

mnnky —

"

„Uinil jste dobe," chválil Jaromír. „Pokud mi vdomo, byl

Strahovský rytec, Bedich Straus byl mnich a hotovil náboženské malby

jakosti nevaln znané, Jan Steiner pak byl manýrovaný portretista

a žádný z nich nevytvoil nic takového, co by mohlo posloužiti ke

srovnání s tmito pracemi. A krom toho, což považujete tato díla za
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stará, což pokládáte za možné, pipsati je až na konec vku sedmnáctého,

Bedichu Straussovi?"

„Ano. Ráz kreseb vybízí k tomu pímo," tvrdil smle pan Dka-
novský.

„Tiens!" podivil se baron Stela živ. „Xa konec dokáže nám
cousin Jaromír, že malíe ze sedmnáctého století potkávám den co den

na Píkopech. A pak pobhnu rovnou cestou k nmu a požádám ho,

aby bral svj model na promenádu s sebou. A co se potom stane, ví

as! Zblázním se do ní a zastelím každého, kdo po ní mrkne."

„A v em vlastn nalézáte stai-ožitný ráz, pane Dekanovský?"

tázal se Jaromír byste, upjav na obchodníka pevn pátravý pohled.

„Ve výmluvné upímnosti práce, v úplném pohroužení ducha uml-
cova do sujetu, které zraí se ve tvoení tak opravdovém a vniterném,

jaké u pozdjších umlc pohešujeme. i nalézáte v tchto pracích

sledy jalového pathosu, raiinovanosti nebo vypoítavosti, jakými nahra-

zují novjší umlci naivní a proto tak mohutné horování starých mistr?"
„Nenacházím. Shoduji se s vámi v úct ped starými mistry,

aniž bych však této zálib chtl obtovati všechno souasné. i byla

snad opravdová, posvcená tvrí síla výluným privilejem doby, do

které tato díla kladete?"

„Aspo v míe hojnjší než nyní," bránil se obchodník. „Ve
slavném období, které zahájil u nás Bartolomj Spranger —

"

„Ale pane, zabíháte do nemožností nebo povídáte nco, emu sám
nevíte. Jediný pohled na harmonickou grácii a ideální dokonalost

postav, tvar, obrys v tchto pracích musí vás pesvditi. Spranger—
mimochodem eeno, jeden z tch pechválených Germán, kterým se

s opií eskou ochotou a nepochopitelnou slepotou klaníme — ten

a všichni po nm, kteí následovali nizozemské naturalisty a nmecké
manýristy, nebyli schopni vytvoiti svýma drsnýma, tžkýma rukama
nco podobného."

„Cest vi'ai," ozval se pan Stela, sledující pozorn spor. „Mn
hned v kolekcí hrabte Salm-Neuburga pipadal tvrce ApoUina jako

vlašský ciselér mezi staronmeckými drvoštpy. Pah, íkejte co chcete,

Dkanovský, doložte se všemi nmeckými ésthetiky — do mne zálibu

na staronmeckých malbách nevemluvíte. To jsou ípy, pravé ttes

carrées, divoši, protivné doklady k Darwinov theorii o lovku zvíeti.

Žádná ára na tom nezní, žádná tvá nezve k líbání. Diváka opanuje

mimodk odpor a touha — neklesnouti do této spolenosti. A proto

mi hned odvoláte urážku, spáchanou na rozkošných dceruškách krále

Lykomeda, které již již vidím ve svém kabinetu. Pu, pu, — kuátka,
pojte, pojte —

"

„Nedorozumní," vytáel se pan Dkanovský. „Spranger nebyl

z flámských a nmeckých bambocciadist, jeho sloh byl michelangelesk—

"

„Vy jste tomu dal!" zasmál se pan Stela. „Michelangelesk?.. .

Tato cukrová Klytie, sbájená z oblák nejjemnjších parfum? Ony
Mineidy, všechna tato koátka, triomphantes comme des déeses ?

Vy jste njak sešel, pane Dkanovský! Nemáte jazyk v moci! Chtl
jste íci rafaelesk, — že?"



Narcissa. 571

„Ano, rafaelesk, ale s francouzským pídechem, který hraje tak

ponkud v barvách régence —

"

„Aha, touto domnnkou jste mne vnadil hned poprvé. Mluvil jste

o Challovi, Lavreincovi, Fragonardovi, — znáte mou slabou stránku

!

A já jsem ochoten, když se podívám na ces moUets — " pan Stela si

mlaskl — „modelované tak jemn, tak — avec toute la finesse désirée!

Takovými tvary dostanete mne na vrch vže. Ale poínám o vás po-

chybovati. Pokám, až co poví cousin Jaromír. Obávám se, že odpravi

také tuto vaši hypothesu —

"

„Zajisté," potakal Rejnburk. „V rokokovém stylu byly by vy-

I)adly Mineidy, Klytie a ostatní dámy, které nás zamstnávají, o nco
koketnjší, prozrazovaly by, že jsou vrženy ped nás v nejsvdnjších

l)osách k vli nám a nikoli k vli sob. Jinak ovšem ipernost, ele-

gance, slunný úsmv nechybí jim, ale —

"

„Ale Francouz byl by tchto šperk použil rafinovanji," dodal

baron. „Pohlednte, jak na píklad Achillovy družky jen hrají irým
veselím, éclairant tout de leurs sourires. Le docela nevinn, lovk
jim ví, že nepohešují podvazky, že nejsou si vdomy, jaké neštstí

ve mn spsobují. A to by Francouzka vdla ! A piinila by se, abych

zahoel jak raketa. Hoím také, parole honneur, nemohu si stžovati,

ale jest nco božské ryzoty v jiskrách, které mne zapalují."

„Tak jest!" ujal se slova Jaromír, „Božská ryzota svrchované

nahé krásy, jak odleskem nádherného svta velkých mistr italských

šestnáctého vku. K dílm tchto umlc pirovnal bych nejspíše naše

kresby. I v nich jest krása úelem sama sob, jest svatým zjevením,

plným všemohoucího, úchvatného a pece povznášejícího kouzla, v kterém
nic není nekalého, nic vypoteného. Nechci rovnati malíe tchto ná-

rtk k Tizianovi, nevím, mnoho-li záe rozlilo se po jeho pracích z ne-

beské luznosti jeho modelu, oividn pesliného ; ale tolik vidím jasn,

že tento vábný výkvt ženských pvab vznáší se v ovzduší, nasyceném
istými, zdravými ideály a jarou, slastnou blažeností. K tomulo ráji,

plnému výsosti a bájené i žlioucí smyslné krásy nedovede se vyšinouti

duch nízký. A jako na Tizianovy nudity neodváží se ani zelotská pru-

derie s jedné ani oplzlá vilnost s druhé strany, tak sluší se i tchto
roztomilých dílek neznámého, avšak skuten posvceného knze Umn
.vážiti si bez podjatosti jak výtvor skvostných, veskrze ušlechtilých."

„Je vous crois sur parole," probral se z ustrnutí pan Stela.

„Proto však se k Hippodamii pece modliti nebudu. U všech všudy,

což se podobá byzantinské madon?"
„Pan baron má pravdu," svdil Dkanovský. „Vizte, pane z Rejn-

burka, tuto Afrodité a povšimnte si, kterak prochvívá její údy slast

naprosto pozemská, povšimnte si Klytie, kterak pluje moem sladkého

roztoužení —

"

„A hned vedle Ariadna! Ces hanches-lá jsou s to, zbaviti starce

rozumu; neku-li mne!"
„Abych pravdu ekl," piznával se pan Dkanovský, „mn samému

podobalo se, že mám ped sebou následovníka Correggiova nebo Carac-

ciova, snad i Veronesova — znáte, pane barone, A'eronesovu Danae
v paláci Nostickém —

"
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„Jestliže ji znám! A vru, mohla by býti sestenicí tam té Hippo-

damie, má podobná ústecká, také takový hebounký tróne du baiser,

takovou tet noble, a pak — telles seins —

"

„Malí musil pirozené odíti svj model pípadným výrazem tu

nyvosti, tam milostného žái"u; pravím odíti," tvrdil Jaromír „ponvadž
originál jest zejmé nevinné poup jako Arsippe mezi Mineidami, —
rozhodné její vrná podobizna —

"

„Ah, již jsme zase šastné u zajímavé otázky modelové," vzrušil

se pan Stela. „Nu jak dávjío asi trouchniví tato pvabná dívenka, ce

don précieux du ciel? Mluvte, Jaromíre, znalce!"

„Zdali trouchniví? Pochybuji velmi. Teší se nepochybn posud

z úplného zdraví jako my, chodí modern ošacena a —

"

„To by bylo znamenité! A pan Dkanovský prodal mi obrázky

podle ní nartnuté za drahocenné staronmecké vzácnosti!" zvolal pan

Weisl.

„A ]nné za francouzské," pihlásil se pan Stela. „Ne-li pvodem
tedy duchem; a když jsem koupil, zaal si vymýšleti pohádky o jejich

starožitném domácím pvodu."
„Mimo to zapomnl, že 1 vi mn jedenkráte se zmínil o svém

nálezu," doploval Jaromír. „Nevdl jsem, o bží, ale rozpomínám se

nyní na popisy a zárove na to, kterak tenkráte pipisoval svj nález

Renimu, Albanimu nebo Battonimu —

"

„A nyní, když jsme si krom nadání sešli, svail by rád rozliné

své nmecko-francouzsko-esko-italské nápady v jediné tveráctví, aby

nás obloudil všechny," útoil baron na obchodníka. „Tak vy, podšívko,

máte pro každého jiné svdomí a naléváte z jedné láhve všechna vína?"

„Prosím, prosím," hájil se Dkanovský jak úho. „Prost dkaz,
kterak jsem na kresbách nalézal co chvíli nových pedností, které mne
uvádly na stojjy rozmanité. Školu, ze které vyšly, neznám — pi-
pouštím — ale staré jsou —

"

„Nejsou," popíral Rejnburk.

„Prosím, povšimnte s materiálu, nedostatku stop, jakými se liší

také moderní antikva od staré."

„Nkdy. Jsou však lidé, kteí ze záliby osvojují si uritý styl ve

všem všudy. A materiál? Podobný papír dodá milovníkovi po pání
každá továrna. A v provedení jsou zjevný urité sledy vtší rozmanitosti

uhl, kíd a tuší než znali staí. Ba kromobyejná píle práce mohla
by svádti k domnnce, že máme ped sebou novovké napodobeniny
starších výtvor; tomu však odporují pentimenty tu a tam patrné. Le
to vše nerozhoduje. Neklamnou správnost mého tvrzení ukazují vám
pedmty a kroje na všech obrázcích. Jsou veskrze pesné, s realistickou

svédomitostí zobrazené a umístné. Staí však — až po práh našeho
století — penášeli výjevy ze šerého starovku více mén do své doby
a nemohli se nikdy vymaniti ze vkusu své doby tou mrou, jako mo-
derní umlec, kterému jednak úplná bezestylnost naší doby, jednak
nedávné, obsáhlé výzkumy novovké archeologie poskytují možnost, v-
novati tutéž píli píkrasám a náiní jako svdomitý divadelní režisér.

Ba v této reálnosti, v tomto plýtvání raritami zraí se práv pouze naše
doba a liší se podstatn od minulých. Kresby jsou moderní."
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Pan Dékanovský byl usvden.
„Jsem váin zavázAn k díkm za pouení, pane z Rejnburka/

kivi zdvoile svou porážku. „Lituji, že díve nemohl jsem se poraditi.

Mne svádly výniinená noblessa a vroucnost i naivnost díla, néco ne-

výslovného ve faktue, co shoduje se s tradicemi starých mistr a —

"

„A tak dále," pronesl s úsmškem pan Weisl. „A to vše hodilo

se vám znamenité, abyste nám mohl útovati krásu samu o sobe, vzácnost

antiky a i)ítažlivost marky staronmecké nel) starorancouzské — podle

vkusu zákazníka. Za to musíte nyní s cenami notné dol. Pan Rejnburk
vám je srazil —

"

„Dovolte," ozval se Jaromír. „Mn nebželo o sražení cen, nýbrž
o zjištní pravdy. A tato neujímá nieho nevšední hodnot a kráse

tchto kabinetních kousk."
„Cest (;a!" pidružil se pan Stela. „Mné bylo beztoho všechno

to antikvami pozadí vždy pouze rámekem. Místo staré asony má
novou, co na tom — jen když jsou v nm ces beautés brillantes,

rianles, íicurissantes, ravissantes. Pane Dékanovský, — cenu?!"

„Jsem v rozpacích," vzdychl si obchodník. „Zaplatil jsem nejen

obrazy, nýbrž i domnlou jejich patinu, — ta jest setena jako nahodilé

uprášení — co mohu žádati! Vykalkuloval jsem si již cenu s kulancí,

kterou podkládám všem svým obcliodm jako kámen základní, — te
jest všechna ta budova cifer na hromad —

"

„Uinný Jeremiáš nad zíceninami Jerusalema!" posmíval se

dobrácky pan Stela. „Jsem však jist, že by byl ce fameux Hébreu
osušil své slzy a neprodlal, kdyby za ním byli stáli ti dychtiví kupci

s otázkou: Za prodáte? A vám se z víru trapného pekvapení už

zajisté vynouje lodika vašeho prospchu, poznamenaná slušnou cifrou,

pi které neztratíte. Ven s ní."

„Posloužím bez dlouhého poítáni," rozmyslil se po optovném
vzdechu Dékanovský. „Pirážím k své vlastní kupní cen pouze hotová
vydání a píspvek na režii, prodám tedy zboží, za je mám sám. Ale

jediné proto, abych osvdil svou dobrou vli, abych se škodou, —
nebo ztráta zisku v obchodech je škodou — dokázal bczdvodnost
vašich domnnek, kterými jste mne zarmoutili, pánové. Do slova:

Jednotliv ti vetší samostatné kresby a centrální obraz cyklu Mineid

po sedmi stech, ti menší, poboní obrázky mythu o Mineidách po ty-
ech stech,— úhrnem tyi tisíce. Jinak nemohu, vte pánové, nebo ne !"

Baron Stela nehnul brvou a mlel, vykávaje patrn, až promluví

prokurista. Toil si zatím poliodln k odchodu první cigaretu.

„Mj drahý pane," uinil pan Weisl baronovi po vli, „vy ovšem

slevujete. Díve platil jsem dráže —

"

„Draho?" namítal obchodník. „Za pt tisíc úplný, velekrásný

cyklus báje o ApoUinovi —

"

„A hrab Salm-Neuburg platil jej za patnáct tisíc," hodil s krutou

nenuceností pan Stela obchodníkovi do ei. „Pamatuji se naprosto-

urité. Vám, Rejnburku, zmínil se také o tom? Vous en souvenez-vous?"

„Ano," potvrzoval Jaromír. „Neml jsem sice est s hrabtem,

—

ale jeho domácí hofmistr nemohl si odepíti —

"
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„Pes to jest mi nesnadno, odhodlati se na prvý ráz ke koupi tak

drahé," mluvil dále pan Weisl, jako by baron Stela byl mouchou,

která si bzuí svou písniku, aniž by koho pohoršila. „Jsou zlé asy,

toliko zlatu naskakuje v témž pomru, v jakém ostatnímu ceny ubývá.

Mimo to odnáším si dnes od vás množství rozmanitých dojm. Probrati

se z nich musím než se rozliodnu — — . Éeknu vám nco : Za pl-
tetího tisíce vám ruím, hned, bez okolk. Pidám-li nco, nevím. Zá-

leží také na panu baronovi, jestliže mne nechce pebíti. Kdyby laskav

dovolil, vyžádal bych si od vás msíc na rozmyšlenou. Jsem na odjezdu,

do ty nedl se vrátím, a pak mžeme se optn sejíti, ovšem, — ne-

naskytne-li se vám prozatím kupec lepší, nebo nerozhodne-li se pan

baron hned."

„Nerozhodne," mínil suše ])an Stela. „Poká také tyi nedle.

Jest zvyklý poínati si v každém konkursu loyaln
; proto poká. Zatím

uradí se s pítelem Rejnburkem, podívá se ješt nkolikráte na obrazy

a vyžádá si od pana Dkanovského zprávu v každém pípad, kdyby se

vyskytl kupec, který by podával i)es dva tisíce a pt set. Já beru na

sebe ruení, že obrazy zstanou nám, bu píteli Rejnburkovi, nebo

mn nebo panu Weislovi. Kkdo z nás peplatí každou cizí nabídku.

Jste srozumn, Dkanovský?"
„Úpln."
S obadnými zdvoilostmi skonila spolenost své jednání. Pro-

kurista rozešel se s baronem a Rejnburkem po výmn odmených
úklon, jež byly tak bezúhonné, jako mezi pátely, kteí po zapadnutí

dveí hodí za sebe na úlevu svému srdci zbožný vzkaz: „Jdi k šípku—
protivo!"

Baron Stela zdržel ^e v kontoaru obchodníkov na chvilku, na
vykouení cigarety.

„Un jieu ému," odfoukl s úsmvem, hled za i)rokuristou, jenž

bral se ])es ulici na protjší trottoir. „Nemohu za sebe. Míváme nkdy
nešastný den, a rozdáváme pak nezdvoáctví na potkání. Pravda, Rejn-

burku? A jak si pomoci, když setkáme se s lovkem, jemuž pejeme
vše dobré, ale daleko od nás, nkde až v Austrálii nebo v Cayenne i
jinde, kde citrony kvetou a pep roste? Ale moje franchise dovádla
pece ponkud pes míru, jako bujný k. Že, Dkanovský? Nu, po-

tšte se, tento k není sprosté rasy a nepošlape vám pšeniku. Po-
ínal jsem si skuten nediplomaticky, — v krvi to nemám a u dra-

goun mne tomu nenauili — a mluvil jsem si rozhodn z kapsy ven.

Yentre-saint-gris ! Co to za nápad, chváliti si zboží, které kupujeme ! ?

Každé slovo zaplatíme draze— Pah! mluvil jsem upímn, obrazy mne
skuten rozilily, uchvátily. Jindy bych byl také držel za zuby, —
morbleu, i baron Stela jest povinen, dbáti svého prosi)chu — ale

dnes — nemohl jsem jinak. Za to mže Dkanovský íci, že s ním
ped chvílí nekramaili dva ži — pardon, dva chytráci. Byl tu jen

jeden. Snad mi šlo pouze o manifestaci tohoto rozdílu, — kdož ví?

lovk podléhá mnolidy i)udm, kterýcli si není jasn vdom
Tedy tyi nedle, jsem zvdav, jaké chance piveze si náš konkurent
z cest. Snad že prvjíí generální evropsko-americká banka má na mušce
zase njakého Salm-Neuburga — ! Hahaha!"
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„Dkanovský se vás njak bojí?" pravil pan Stela tázavé na

ulici, vsunuv svou ruku i)0(l paží Jaromírovo. „Jeho respekt a obdiv

znaleckého ducha vašeho pi{)ádá mi jako lisání zkrocené šelmy. Jste

krotitelem dravík této specie?"

„Snad, mimodk. Ocitli jsme se nkdy na vzájem v neshod. Vždy
však jenom tenkráte, když Dkanovský vybízel, abych inil svému sv-
domí násilí a nadchl se k oslav prostedních i dutých skvost z jeho

skladu, nebo když si pál, abych uvil v ])vodnost starých škvár,
které bývají mnohdy podezelé — ne-li podvržené."

Ach, vy jste tedy nepítelem jeho naivního optimismu. íieknme
naivního, nebo lišák pekvapí mne ob as opravdovými perlami. Apropos,

píteli, vy poctíte mj harém svou návštvou. Nelekejte a nedste se

pílišn, odalisky Stely-paše — leží na hromadách v albech, a první

kaduny jsou rozvšeny po stnách, což — mimochodem eeno — mne
samotného nejvíce mrzí. Nu jaká pomoc, lovk nemže míti ode všeho

a konen nalíbal jsem se již dost a mnohý pkný obrázek boží, který

mohl smle podati vody leckteré slavné krásce, zapsané do srdcí

našich slavnými malíi. Ces grands courtisanes — Ostatn, co budeme
mluviti o starých, jsme-li na stop mladé?! Píteli, je-li ta holubinka

jenom na pólo podobna svému portrétu, jenom odleskem obrazu svých

vnad, stojí za královský hon. Zvu vás na lov. Dkanovský musí

nám vyzraditi stopu, toho —• prokuristu na ni nepustíme, o to já se

postarám — apropos, jaké píkoí uinil vám Weisl již v otcovském

dom ? Zmínil jste se o tom a vaše animosita zdá se mi býti více osobní

nežli zásadní."

„Pan Weisl byl za posledních let otce mého mlaoukým galo-

pinem, kloukem sic ješt —

"

„Rozumím, rozumím. V této rase rozvinují se talenty záhy."

„A bhal do našeho domu jako posel a prostedník starého Weisla,

bursovního sensála. Závrkem tinanních spekulací otcových bylo vyer-

pání posledního zbytku jmní Rejnburského. Takové upomínky nebývají

vítané, ani v podob uhlazených prokuristu, kteí bývali našim pedkm
k zoufalým obchodm nápomocni —

"

„A kteí by mohli povdti, kam se rozkutálené tolary Rejnburk
podly. Pokud mi vdomo, poal pan Weisl ainé — zavadil jsem bo-

hužel také jedenkráte o tuto tirmu — s holýma rukama, mladý pan

Weisl vládne velikým zddným jmním. — Nechme toho, my je ne-

zmžeme. Nás pomstí sociální revoluce, kterou nám boulivákové po-

ade oznamují. Než se dostaví, posnídáme spolu. Dopejte mi to potšení,

Jaromíre. Zavedu vás arci jen do restaurace. Dal jsem svému kuchai
dovolenou, vyerpal jsem se minulou zimu — Paíž, Nizza, Monaco—
rozumíte. Nyní zkouším se ponkud ve spoení. Prodal bych nerad

sklize na stojat a vzal jsem si do hlavy, že njakou dobu nebudu

dlati dluhy. Jím tedy zatím chléb s máslem a zapíjím jej syrovátkou.

Ale vyhledal jsem si k tomu znamenitý restaurant, — pojte!"
(Pokriiorání.)
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Nissá:

Napsal Albert Delpit.

Se svolením spisovatelovým pel. Rud. Adámek.

aston si za])álil cigarettu a vypravoval

:

— Dobrodružství mé není dlouhé, ale za to dra-

matické. U všech všudy! vzpomenu-li si na n, ob-

chází m lehký mráz. — Pamatuješ se, že mi pede
dvma roky svil ministr osvty jakési poslání do

Persie. Ml jsem prozkoumati a popsati provincii Irak-

Adžemi.*) Dal jsem se do díla, usadiv se v Ispahanu.

Za ti msíce byl jsem se svým úkolem hotov. Ale

kdybych se byl hned vrátil, nebyli by me v minister-

stvu jaktživi mli za dkladného lovka. Hynul jsem

tedy dlouhou chvílí, dokud nepišel jiný guvernér. Šach

na místo pedešlého dosadil svého bratrance Malkoma-

cliana.

„Jest to ten, který cestoval po Francii?"

„Ano. Však jsi práv také poznal jednoho mého

hrdinu, Mehmeda-agu, který byl jehq ordonanním d-
stojníkem. Jest generálem, i jak se íká v Persii,

sertipem."

„Vím, vím. Byl to muž asi ticítiletý, uhlazený

a švarný, který s námi nkolikráte veeel?"
„Pochopíš, jak m to tšilo, když jsem se tam s ním opt shledal.

Neb tito orientálové, pijmou-li na sebe z ásti ráz Paížan, vyznaují

se jakousi roztomilostí. Mohlo by se íci, že jejich pvodní divokost,

smšujíc se s našimi mravy, jaksi se ušlechuje a takoka jemn roz-

plývá. Za týden jsme byli nerozluní pátelé."

„A drama?"
„Máš tuze na spch. Povdl jsem sotva úvod. Jednolio jitra

projíždl jsem se komo po mst, jsa zamyšlen; znova jako nesísln-

kráte ped tím byl jsem uchvácen arovným jeho vzhledem. Pedstav

si nesmírné tídy, po obou stranách vroubené arkádami a posázené

obrovskými platany, které svlažují potky erstvé vody; dále ..."

„Popis ! Milý hochu, nepracuješ pro ministerstvo. Slíbil jsi mi

dramatické dobrodružství: vypravuj tedy! A pedem zanech popis!"

Gaston si s resiguací povzdechl a pokraoval:

„Pijíždje k sloupoadí echel-Sutunu,**) spatil jsem na rohu

*) Po Farsistanu Dejvtší ze 12 provincií perských; jsonc sídlem šacha,

jest ze všech nejdležitjší.
**) (= 40 sloup) ; sloupoadí v královském hrad Ispahanském

;
pak

všechny vtší kolonády.
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ulic ženu v nosítkách. Obyejné vypadají Peršanky na ulici jako balíky.

Jsou ovšem zasteny, nosíce na hlavé jakýsi iiruhovaný závoj, který jim

zakrývá obliej. Peršanka, kterou jsem potkal, výjimkou neslírývala

jnlvabného a ztepilého vzrstu. Pozoroval jsem její velké oi, svíticí

jako žhavý uhel. Mj k šel krokem a následoval zvolna za nosítky.

Zdálo se mi, že se neznámá jednou nebo dvakráte ohledla. Ale po-

nvadž jsou taková dobrodružství na Východe dosti pravd nepodobna,

vnoval jsem tomu pi všem jen nepatrnou pozornost. Skoro bych byl

již zapomnl na toto setkání; ale dva dny ])()tom potkal jsem nosítka

zase. Tenkráte nebyl jsem samoten. Mehmed-aga mé doprovázel. Na
první pohled jsem poznal zastenou ženu, a zvlášt ty neobyejné oi,

z nichž sálal horký ohe. Ohledla se, jako dva dny ped tím, avšak

zdlouhavéji. Pohledl jsem na sertipa; zdálo se, jakoby si nebyl nieho
všiml. Šli jsme tak tém deset minut; najednou zaboila nosítka

k mostu džulskému. Most ten patí k nejkrásnjším stavbám na svt.
Pne se na ticeti tech oliromných obloucích, jež shlížejí se v Senth-

rudu, ece velmi rozmarné. Vlete lze ji pejíti suchou nohou; v listo-

padu, který byl pi'áv, jest prudká a boulivá jako rozpoutaná bystina

alpská.

Džulfský most jest ponkud místem dostaveníek, kde osvžují se

lidé veerní procházkou. Válial jsem tudíž veejn následovati neznámou,

obávaje se, abych se tím nedotkl její cti; za to neváhala ona. Náhle

nahnula se na pl tla z nosítek, a upustila šátek na dlažbu.

„Vida, vida! Jak jsou ty Peršanky dvtipný. A sertip neekl nic?"

„Pro okamžik ne. Po ostatní dobu procházky zstal zticha,

kousaje se s roztržitou tváí do knír. Když jsme picházeli k paláci,

pravil: ,Vejdte se mnou.' A teprve, když jsme osamli v jeho pra-

covn, promluvil zase ke mn:
„Mj milý, nechtl jsem vám hned nco podotknouti. Jemného

šátku, který tak pelivé tisknete k srdci, nepodržíte, nýbrž hodíte jej

do ohn."

„Vy tomu chcete?"

„Ano; chci, abyste se nevydával v nebezpeenství, že budete za-

rdousen, neb ubit, nebo vržen do Senth-rudu. Mám na starosti mstskou
policii, i odpovídám za vás francouzskému vyslanectvu.

„Ale..."

„Ani slova více. Jste vy podivní lidé, vy Paížané! Myslíte si,

že jste stále kdesi na kapucínském boulevardu ! Jsme na Východ,
píteli a na Východ manželé nerozumjí žertm. V Paíži, budiž. Vaše

neznámá není neznáma mn. Jmenuje se Nissá."

„Nissá!"

„Je-li jméno to okouzlující, manžel sotva. Jest to velmi bohatý

kupec ze starých pedmstí, povstný svou prchlivostí a žárlivostí. Matka
jeho byla pvodu anglického ; on však jest povahou svou rozený orientál.

Skolil by vás jako psa."

„A jak nazývá se ten ispahanský Modrovous?"

„AstuUa. Nepeji vám, abyste se s ním seznámil. Ach, vy víte
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však, kde zstává. Bydlí v onom dom, vystavném pi samém behu
eky za mostem."

„A co vypravuje se o Msse?"

„Ó vy Paížané! Našinec se nestará o ženy, a ty, o nž se

stará . . . nuže, ty zašijí se do pytle a hodí do vody."

„To hrozno!"

„Ó! což nyní jsme civilisováni," chladn odvtil sertip. „Druhdy

byli by do pytle dali ješt živou koku. Koka, vodou jsouc podráždna,

rozsápala žen obliej. To se již nedlá, aspo obyejn nedlá. Vše

to vlivem Evropy."

Tato krátká rozmluva m trochu schladila. Mehmed-aga ostatn ml
tolik spsobu, že nenaléhal. Obdval jsem s ním ; veer dal zavolati hu-

debníky, kteí nám zahráli píse v nápvu zenghulském. Pes to prese

všechno zstal jsem roztržit. Stále vidl jsem pvabn zaokrouhlené

tlo mladé ženy, nachýlené z nosítek, a ruku, jež pouští šátek. V uších

znl mi jako refrain ballady tvrdošíjný hlas: „Nissá! . . . Nissá ! ..."

Tak, po ertech, celou noc tížila m mra. Zdálo se mi ve snu, že

m kdosi podává veliké koce, zvané AstuUa, která mi sápe obliej.

Zbudil jsem se druhého dne v jedenáct hodin, úpln vyléen.

II.

Veer byl jsem na své terase, pookívaje na erstvém vzduchu;

tu vstoupila rychle nízkými vrátky do domu škaredá staena. Pála si

promluviti se mnou. Neekajíc ani na odpov, že ji pijímám, šla ke

mn, a vidouc m samotná, oslovila mne špatnou angliinou, jíž stží

jsem rozuml:
„Jsi srdnatý?"

Usmál jsem se s onou zvláštní ješitností, kterou my mužové od-

povídáme na podobné otázky.

Staena pokraovala:

„Shodnme se spolu. Jest noc: nikdo nás neuvidí. Budeš m
následovati. Na pl cest zastu ti páskou oi; avšak pisáhneš mi, že

nebudeš pátrati po tom, kam t povedu."

„Slibuji."

Úšklebný posunk zhyzdil jí ješt více tvá. Svolil jsem ledabylo,

hned, v neodolatelném záchvatu. Tím, že den uplynul po mých úzkostech,

opouštla mra ponenáhlu mou mysl; slyšel jsem jenom stále tvrdošíjný

hlas, který mi znl v uších: „Nissá! . . . Nissá! ..." Staena patrn
picházela od ní. Vstoupil jsem rychle do svého pokoje, a vzal si malý
revolver. Za pt minut jsme byli na cest. Bylo to pošetilé, nesmyslné

;

vím to velmi dobe. Však jsou nesmyslnosti, jichž lovk nerozbírá.

Nissá, ta neznámá žena, mla nade mnou jakousi tajemnou moc. Ne-
vidl jsem ji ani, a pece jsem po ní šílen toužil. Žhavý její pohledm pálil v srdci.

U džulfského mostu se staena zastavila. Vyala z kapsy tžký
hedbávný šátek, kterým mi velmi obratn zavázala oi. Nevidl jsem
více nieho; chopila mne tedy za ruku, i nechal jsem se vésti. Dle

svžejšího vzduchu jsem tušil, že jdeme pes eku; pak slyšel jsem na
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právo i na levo lilasy procházejících se. Napadlo mi, že jsem mohl býti

spozorován. Kráel jsem všecek pohížen ve své snéní, maje na mysli

pružné télo mladé ženy, klenoucí se v pval)ný<;h obrysech koky, útlou

její ruku a svdné se jiskící oi. Za nedlouho staena zaboila na

právo; neopouštli jsme však beh Senth-rudu. Slyšel jsem, jak valí

se divoké a rozbouené vlny, jež za okamžik tíštily se o oblouky

mostu. Konené se moje prvodkyn zastavila ; klí zarachotil a staena
ekla mi docela potichu:

„Vejdi!"

Jen pét krok, a cítil jsem, že nohy mé dotýkají se tžkého
a bohatého koberce. V téže chvíli strhla mi staena pásku. Byl jsem
v dosti malé komnat, mdle osvtlené mdnou lampou. Obyejné bývají

stny v Persii holé. Ne tak zde. Vonné koení pálilo se na pánvice
na stolku zelen a erven vykládaném; dráždivé to koení Východu
omamuje jako pára starélio vína. Na stnách, potažených žlutým ka-

šmírem, visely hudební nástroje, nelir, podobný našemu hoboji, cymbály,

2 kemane *), jakási viola a porznu mezi etzy zbran. Venku temn
a pravidelné huela eka. Odhrnuje trochu závs, pozoroval jsem, že

eka doráží práv do samých stn domu. Skoro v témž okamžiku za-

slechl jsem lehký šum po koberci. Obrátil jsem se : byla to Nissá.

Oslnila m. Bylo jí asi sedmnáct neb osmnáct let. erný, hustý vlas

upomínal na kadee Regnaultovy Salomy, linoucí se po mohutné šíji

a po rameni. Tvá, lehce napuštná ambrou, záila méavým nádechem
perleti. Zvlášt však m pekvapila podivuhodná protiva blostných

zub a erných oí. Brvy, okraje víek a rty mla zbarveny. Usmívala

se, zírajíc na m svýma klidné záícíma oima. Vzpomínal jsem slov

sertipových, i pomyslil jsem si, že na této- žene není znáti mnoho
strachu ! Pojala m zatím za ruku, a pokynuvši mi na sofa pravila :

„Manžel mj odejel do Teheraiiu; máme dosti asu se pobaviti."

Mluvila anglicky s hrdelným pízvukem. Udeila mdnou hlkou
na bubínek, a na znamení to pinesena byla káva. Pak rozhovoila se

prudkým hlasem, zamlujíc se v ei, že prý se náramné nudí, a že si

mne ihned všimla. T« také pohled její stával se nžnjší, ruka její sví-

rala mkeji ruku mou. Pisedla ješt blíže ke ran; náhle m úzce

k sob pivinula, tisknouc své rty na mé. Její vášeií mé rozpalovala;

dráždivá mdloba projela mi žilami. Hlava mi šla kolem; vtom bylo sly-

šeti z vedlejší komnaty hluk. Divoce vyvinula se mi z náruí a vztýila

se, chvjíc se na celém tle. Její nenucenost, pítulnost a náhlý strach

stídaly se tak rychle za sebou, že neml jsem asu rozbírati své dojmy.

Neztrácejíc své vždy stejné, pvabné, takoka koií -živosti, skoila ke

zdi ; bez váhání strhla s ní malý, úzký nž, který jí z polovice zmizel

v rukáv. Obrátila se ke mn, a s drazným posukem pravila: „Cekej!"

Na to zmizela za tžkým alounem.
Zmocnil se mne neuritý nepokoj. Vzpomínal jsem výstrah serti-

pových. Byl jsem snad trochu neprozetelný! Tu ozval se znova ve ve-

dlejší komnat hluk: nkolik výkik, krátký zápas, konen ticho.

Najednou odhrnul se závs, a Nissá se objevila. Byla všecka bledá, tak

'') Nástroj obyejn 4strunný.
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bledá, že perle její pleti splývala tém s perlami jejího nákrníku.

Stála, napolo jsouc opena o stnu, jako bílá socha proti žluté pd
alounu. Usmívala se stále, a v úsmvu tom ukazovala své ostré zuby

mladé vlice. Popošla nkolik krok do pokoje: nž i ruce byly zkr-

váceny.

„Velký bože! co jest?"

„Kic," odvtila.

Mrštila nožem do kouta a prohodila s velikým klidem

:

„Byl to mj manžel. Byl by nás zabil. Pedešla jsem ho radji.

Poj a pomoz mi shoditi mrtvolu do vody."

Hledl jsem na ni s ustrnutím, ani se nehýbaje. Tu pohledla na

m také ona, ale její oi vyjadovaly neobmezeué opovržení. S pízvukem,

který nikdy nezapomenu, dodala

:

„Ó ti Francouzi! . . . jací jsou to choulostivá! ..." Pokrivši

raraenoma zavolala služku, jíž poruila otevíti okno. Pak ob, jakoby

konaly nco zcela pirozeného, pozvedly mrtvolu a shodily ji do proudu

eky, který ji pohltil. Na mou vru, dobrodružství zaínalo býti pro

Paížana píliš orientální. Piznávám se, že mne pojala šílená hrza.

Neekaje, co se bude dále dít, prchal jsem jako bez rozumu. Kudy
jsem unikl, nevím. Za deset minut octl jsem se ve mst, jež jsem

proletí úprkem, jakobych byl pronásledován plukem dábl. Pišed dom,
zamknul jsem za sebou na dva západy, proklínaje Nissu a s ní všechny

hurisky Východu

!

III.

Byla to noc! Usnul jsem až k ránu spánkem olovným. Když
jsem se probudil, slunce, vysoko již na obzoru, lilo se proudem do po-

koje. Jakási duševní ochablost m skliovala. Co se stane? Vždy ne-

zmizí lovk, aby si toho spravedlnost nepovšimla. Nissá se ani netajila

;

služka ji vidla, ba pomáhala jí. Já snad budu stržen do vci té, a pi
pouhém pomyšlení, že bych mohl býti zapleten v takový zloin, cítil

jsem, jak se mi vlasy hrzou ježí. Mám se svfiti se vším vyslanci

francouzskému? Na neštstí odejel práv na dovolenou, a první tajemník

byl píliš mlád, abych se mohl utéci k nmu. Každou mrou moje bu-

doucnost byla zmaena. Krásné bylo to poslání ministra osvty. Tak
trval jsem po celý den v palivé úzkosti, neodvažuje se vyjíti. Nadešel

veer, a já jsem posud se nerozhodl. A stále neml jsem zprávy o Nisse.

Byla zatena? Co se s ní stalo? Ulehl jsem záhy, nemohl jsem však

spáti. Druhý den konen, nemoha to déle vydržeti, odhodlal jsem se

navštíviti i)ítele sertipa. Vše bylo mi vítanjší palivé nejistoty, která

m svírala. Vdl jsem jist, že Mehmed-aga nevj'jde ped snídaní;

odebral jsem se tedy do paláce k poledni. eeno mi, že jest jako
obyejn ve své pracovn. Dal jsem se ohlásiti a vstoupil jsem. Sertip

kouil klidn z ibuku, na pólo jsa rozložen na pohovce.

„Ach! to jste vy," zvolal, pozoruje m; „nuže, jak se máte?'
„Dkuji. Znamenit."
„Poslyšte," i)ravil, „víte-li pak novinu?"
„No . . . novinu? Ne, nevím . . . nic ..."
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„Pamatujete se iia Astullu, tolio bohatého kupce ze starých ped-

mstí? —

"

„Jest-li se pa ..."

„Nu ano, manžel Nissiii, o kterém jsem vám vyprávl."

Cítil jsem, že se mi žeue krev do hlavy. Bylo po všem veta,

zloin byl znám, a já neodvažoval jsem se pedvídati konec dobrodružství.

Zakoktal jsem skoro nesrozumitelné „ano".

„Ubohý lovk!" vece sertip; „z nenadání zmizel, píteli."

Ml jsem hrdlo jako zadrhnuto. Nicmén vypravil jsem ze sebe

tuto odpov:
„Jak že! . . . on . . . on že zmizel? . . . Ila! . . . To je velmi . . .

velmi podivné."

„Zajisté, velmi podivné."

Pi tchto slovech sertij) hledl na m upen. Nedovedl jsem se

pemoci. Chtl jsem vše vyjeviti, v tom ekl však sertip

:

„Ml odejeti do Teheranu. A najednou — jako když do vody

padne; není po nm ani památky."

Sertip hledl mi podruhé oste do tváe. Nastalo krátké mlení.

Potom, vypouštje hustý oblak dýmu, dodal se lhostejným klidem:

„Bh jest veliký! ..."

Z knihy „Živá slova" od Sofie Pocllipské.

Jméno.

jOdzimní mlha houstla. Ze šedého závoje, kterým vlhké luhy,

pusté sady a malé msteko byla pokrývala, tkal se erný pláš

a padal s nebe na zem.

Y msteku zaali svítit a každé svtélko lákalo zadumanou
mysl v domov, bylo hvzdikou pozemskou, pronikalo temno, vy-

pravovalo o vnitním žití, o spokojenosti, o útulku proti bouím.
erný pláš venku ješt houstnul a ješt níže se sklánl

a zas pozvedal se, jakoby se byla do nho oblékla gigantická postava,

která dosahovala do nebe.

Pohební prvod vracel se ze hbitova. Pochodn byly uhašeny,

svtélka ministrant také. Jen hroba ješt svítil. Se strom padaly

tžké a vlhké, žluté listy. Vítr je nezavál, ležely tiše na trávníku posud

svžím. Nic nehnulo se kolem erstvého rovu, na nmžto vnce vonly.

Msteko záilo opodál a temný gotický chrám bez jediného svtla

zdál se vyrstati v náruí oné gigantické postavy, jež nesla na plecech

pláš noci. Pak pestal také hroba svítit a v msteku shasínalo svtlo

za svtlem, až hltavá tma vše pozela.

Tehdy bylo rozžato malinké, plaché, jen chvilkami zakmitávajíci

svtélko na hbitov. Bylo opatrn zaclonno a jeho svit b)'l obmezen
toliko na svží vnce na hrob. Bílé, ervené, žluté georginy, záící
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geranie, pozdní rže a temnooká vanilka usmívaly se v tomto osvtlení,

jak jen kvtiny na hrobích usmívati se znají až do duše.

Nad kvtinami objevila se temná hrubá ruka v osvtlení náhrobním

a rázem odhodila všecky vnce, jež v temnu dále se usmívaly. Svit

padal nyní jen na vlhkou, ernou prs.

Ruka objevila se zas ozbrojena lopatou a rychle jako stroj parou

hnaný, odhazovala hlínu tak, že nebylo vidt le slabé blesky svítilny

a padající stín lopaty. Drobný déš padal do kalíšk kvtinových a na

vlhké listí. Padal tiše, ani nezašelestil. Hrob nedávno naházený byl

znova vykopán. erná postava skoila do jámy a lampika s ní.

Nitro hrobu s ozdobnou rakví bylo osvtleno jak slavnostní sí.

Ruka otevela víko u rakve a postavila svítilnu k nohám mrtvoly.

Tam ležel ve slavnostním obleku radní pán.

Jeho žlutavá, strnulá tvá jevila spokojený klid. Ruce jeho byly

sepjaty nad kížem ze slonové kosti, prsty jeho byly pokryty skvost-

nými prsteny, s nimiž ani smrt jej posud nerozlouila.

Ale temná ruka, která nyní byla inná v temnu noním, dotýkala

se rukou mrtvoly, vyrvala jim kíž, jejž umírající byl líbal, a svlékala

mu drahé prsteny, které nebožtíkovi vesms pipomínaly bu milé osoby

bu pamtihodné chvíle.

Ruka svlékla je všecky s nebožtíkových prst, až pišla na jeden

drobný perlami posázený.

Ten nebylo možno smeknouti, nebo prst byl ve dla sevený,

jakoby chtl prstének na vky podržeti.

Lupi nehodlal darovati jej hrobu, když tolik byl se již odvážil.

Upamatoval se na dávnou povru umývaek mrtvol a zvolal ve

hrob

:

„Václave, podej ruku."

Zvuk jména, které srostlo s bytostí a jejím žitím vniká prý ješt

ve stuhlou a studenou mrtvolu a ona, galvanisována ve svém bývalém

osobním vdomí tímto zvukem, s kterým byla stotožnna, poslechne prý

automaticky hlasu ji volajícího.

I tehdáž potvrdila se stará strašidelná tato zkušenost. Radní

pán podal ruku lupii a on prchal pak se svými poklady, zasypav

a ovniv hrob znova.

Ale od té doby, kdykoli nkdo na zavolal jménem jeho, které

náhodou bylo také Václav, vjelo mu to až do útrob a noc co noc zdálo

se mu, že kdosi jej volá:

„Václave, podej ruku."

Aj, jaký to blesk metá nám naše jméno do duše? Jak námi to

otásá! Jak cítíme hrot toho pojmu: to jsem já.

Jaký to gigantický stín vztyuje se v naší bytosti?

Jesti pomíjející to naše žití, pomíjející to já . . . o jehož pokra-

ování nic nevíme. Ale jak ostrý je ten jeho svit!



Klášterní kvt.

Zlou nemocí jest uvznn
mnich starý v pusté cele

a tsným oknem vidí jen

pilíe chrámu stmlé —
nic nevnímá z tch smavých

vnad,

jež dole v luhy, háj i sad

máj rukou štdrou stele.

„Tvých jarních krás," mnich

zašeptal,

„již neuvidím, svte !

Však že ti mládec výhost

dal,

te starce málo hnte.

Vždy zemský život marný
sen

a pouhý mžik ; vím, z hrohu

jen

že pravé žití zkvete."

Tu v okno, ímsy na hrbol

zrak pochmurný se snížil,

kam zdola úponkový stvol

po šedé zdi se vplížil

38
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a v celu modrým kvtem zel;

hled starce v jeho rosný pel

pln divných dum se híížil.

Kdys novic bledý zrnko všil

v roh klášterního sadu,

kde v upomínkách trpkých kryl

zmar lásky, pátel zradu —
te starci nese v soucitu

kvt do cely kus blankytu

a vonnou jarní vnadu.

Ba, nese víc — Ten modrý kvt
jak oko známé plane

a sladké kouzlo dávných let

kol dechem rží vane,

dn mladých rozkoš, žití máj,

tuch krásných prchlý skvoucí ráj —
A slza v žaltá kane.

O více jsou než marný sen

ty jara, mládí jasy!

Nech, zemský ráji, kveteš den—
plaš v touze na vše asy,

i v cely vnikáš smutnou skrýš

a vonným kvtem ovíjíš

tam šedé ješt vlasy.

J. Žák.
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Zápisky námoníka.
Napsal A. W. Buning.

z hollandštiny peložil Dr. Pavel Durdík. *)

I. „Zrzoun."

;§o|jC "koli hodlám vypravovat jen o svém pstounovi, musím pece
i|||[^^~zaít mluvit o sobe

;
jinak bych ho ani nemohl ukázat v pravém

svtle.

Má matka mla osm dtí; z tch jsem já nejstarším.

j'\ Otce svého jsem nikdy neznal, nebo umel nkolik msíc po

tom, co jsem uzel svtlo svta, jak íkával mj kantor. —
Asi rok pozdji matka má zmnila své jméno — z paní Mattersové

stala se paní Schelphuisová. Následkem této zmny jména dostal j-sem

nejen otíma, ale poznenáhla i sedm bratík a sestiek, a k tomu
ke všemu ml jsem nádavkem denn nekoneny poet „dtek" — abych

užil tentokráte jemného slova. Otím Sclielphuis neml mne totiž rád.

On zaal svoji kariéru co námonický voják neb mariná tetí tídy,

pak se stal maináem druhé a první tídy, sluhou u setníka své setniny

a sluhou u prvního poruíka té lodi, na níž sloužil; konen vyšinul se

na stupe ubytovatele. Pan ubytovatel seznámil se s mou matkou, která

tehda mla malý krám na pobeží pode jménem „Námoníkova Blaženost".

Toto jméno vztahovalo se vlastn k pokoji vedle krámu, kterýžto

pokoj ustavin zapáchal koalkou a dýmkami a jejž matka má, dle

mého soudu zcela bezprávn, nazývala „kavárnou".

Tento pokoj byl vlastn „Námoníkova Blaženost". Celý den

a vtší ást noci sedli zde námoníci: byli tu veslai od pílodních

bárek, s velikými klobouky na hlav a velkými námoskými botami na
nohou (kteréž mi vždy pipomínaly sedmimíloví' ])oty Palekovy), ná-

moníci od mariny v modrých kamizolách a apkách neb kloboucích

s pentlemi, nkdy i pilotové ve vlnných hrubých kazajkách a vestách

s kotvami na knoflících atd. atd.

Muž, který se stal pozdji mým otímem, tak si oblíbil „Námo-
níkovu Blaženost", že si umínil oženiti se s ní a vzít si za tím úelem
moji matku za manželku. Když se to stalo, .byl jsem maliký, tak malý,

že mj otím mne úpln pehlížel a patrn byl pekvapen, když jsem

poznenáhla zaal rsti do výšky. Každodenn jsem poznával, že mne
pokládá za nco zcela zbyteného a že na mne nikterak nepoítal.

Ke cti své dobré matky musím íci, že dle možnosti se mne za-

stávala, a to bylo velmi tžko, nebo krom toho, že jsem byl roz-

pustilý kluk, který ji poádn zlobil, mla ješt na starosti mé bratry

a sestry a pi tom celý krám, ponvadž otec Schelphuis ml na zeteli

pouze tak zvanou kavárnu.

Když matka pi poi"odu mé nejmenší sestiky umela, vedlo se

*) Jeden z tchto námonických obrázk: „Spadl do moe" podali jsme
v sešit beznovém.
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mi ješt mnohem he. Éíkali mi „jiného dít" a asto jsem ml pí-

ležitost, poznat a okusit co znamená to slovo . . . neb mj otím ml
velmi pádnou ruku, když chtl nkomu nco do hlavy vpravit.

Následek toho byl, že jsem zábavu hledal mimo dm — což

ovšem výhodn úinkovalo na mé zdraví, avšak mén výhodn na pokoj

našich soused — ti vypukli v radostný jásot, když m jednoho dne

uvidli v uniform plavíka královské nizozemské mariny. Hned povím,

jak a pro se to stalo.

Vedle nás bydlela bezdtná vdova. Byla v okolí známa jako „bo-

haka" a mla velkou, tlustou, šedivou koku. Otec mj v poslední

dob házel po vdov oima, kdežto já zase jsem toužil po její koice.
Tyto dv rozliné snahy daly podnt k následující scén, jak se íká
v komediích.

Bylo to v let, v sobotu veer. „Námoníkova Blaženost" byla

peplnna plavci rozliného druhu. Pili, hovoili a kouili; bylo tam
velmi živo a velká tlaenice. Mj otím stál u skín s oberstvujícími

nápoji, aby ke všemu dohlížel, kdežto po chvilkách se obracel ku tma-

vému koutu sklenné skín, kde stála jeho sklenice s koakem — ta

nebyla nikdy prázdna a ím dále tím bývala silnjší, neb otec Schel-

phuis ml zvyk nalívati si po každém doušku hodn mnoho rumu
a hodn málo vody, tváe se pi tom, jakoby se mýlil.

Uprosted toho hluku a té tlaenice podailo se mi snadno vytra-

titi se nepozorovan, s kokou naší sousedky svázanou v pytli.

Dostav se ven, vylezl jsem se svým zajatcem na vysoký stiom,

trící ped „Námoníkovou Blažeností". V úkrytu pod listím uvázal

jsem koce pod bicho dva nadmuté vepové mchýe a ekal až bez-

dtná vdova z domu vyjde. Jakmile vyšla, pustil jsem jejího miláka
dol na zem jako novou vlasatici; na neštstí však ubohá vlasatice

moukajíc a kiíc padla práv na hlavu své velitelky, která v úzkosti

zaala volati o pomoc; sbhli se lidé z celé tvrti.

Dvee „Námoníkovy Blaženosti" se rozlétly; všichni se vyítili,

vpedu mj otec. Vdova ukazovala na strom, kdež jsem práv skrze

vtve vykukoval — ale hned jsem se schoval. Bylo bohužel pozd. Otec

Schelphuis mne zahledl a poruil, abych okamžit slezl. Chápal jsem,

že nezbývá mi jiného le spustit se dol a pak zhurta proraziti nepá-
telské ady. Ale bda! Jak mne nepítel jednou chytil, již m nepustil.

Slo tu o dležitou vc a sice : pedn, osvditi otcovskou autoritu a za

druhé, uiniti zárove za dost podráždné mstivosti mé budoucí macechy.

Co se týká posledního, vykonal to dkladn. Pokopav a pomlátiv

m tak, že jsem ho z úzkosti a vzteku do nohy kousl, hodil mnou o zem
a zaal po mn tlapati. Akoli jsem požíval velmi špatné povsti, pece
mli diváci se mnou útrpnost. Ale otím mj nepestal — dal mi ránu
do hlavy, že mi krev vystíkla souasn z nosu, úst a uší.

Ale to byla poslední rána. Starý, ramenatý námoník první tídy
od mariny uchopil ho ze zadu za límec a stril ho zpt.

„Usta, opilý netvore; chceš toho chlapce zabít?"

„Po tom ti nic není. Pus mne, jsem jeho otec — a kdybych
ho i chtl zabít, pro se do toho mícháš?"
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„Nejsi jeho otcem, ochlasto ! Nejsi ! Kdybys byl jeho otcem, za-

sloužil bys, aby t povsili na tomto strome ; ale to není tvé dít : je

to chlapec mého kamaráda, Mattersa, a proto se ho více nedotýkej.

A jestli jen ruku na nho zdvihneš, dám ti takovou pes tvj velký

ervený nos, že ti zstane tret na kivo v oblieji."

Mj otím pochopil, že nejsou s ním žerty, a nechal mne na po-

koji. Mj ochrance .šel ke mn.
Jak jsem již ekl, byl to starý námoník, s obliejem tak opá-

leným, že ml tém stejnou barvu s jeho velkými, hrubými zrzavými

vousy. K tomu mel mj ochrance velkou jizvu na pi pes pravou
tvá a velké, dobromyslné modré oi. Nikdy nezapomenu, jak tehdáž ke
Jiin kráel a mne pozdvihl.

„Vzhru, kikloune, vsta na nohy! Nefukej více; eká t bez-

toho v život ješt mnoho výprask. Poj se mnou k mé staré, tam te

trochu vzkísíme . . . Nemžeš jít, chlapíku, nemžeš na nohou stát, ten

padouch t tak sbil? Nu, vezmu t tedy pod rameno. Když jsem ležel

na zemi s kulkou v noze, zdvihl mne tvj otec také a odnesl mne . . .

zatrolen hodný chlap to byl, tvj tatík .... Nu, ticho, nevT sebou,

slyšíš ? Polož hlavu na má prsa . . .

Více jsem nerozuml, co mj budoucí pstoun vyprávl; ale tch
nkolik slov nikdy nezapomenu. Bylo mi, jakoby moje matka opt žila

a opt se mnou rozmlouvala v koutku našeho krámu. Tehdy jsem ne-

vdl, jak mému novému píteli íkají. Pozdji jsem zvdl, že jeho

jméno jest Willem van Hallum, ale že mezi svými soudruhy byl obyejn
nazýván „Zrzounem".

Když jsem opt oi otevel, ležel jsem na posteli v malém poko-

jíku; nejpi*ve jsem spatil pár mode kostkovaných záclon u postele,

pak sndý obliej a hrubé vousy starélio Willema van Hallum, a ko-

nen, pes jeho rameno, prastarou ženštinu s šedivými vlasy a hlubo-

kými vráskami v oblieji. To byla matka aneb jak ji nazýval, „stará"

mého nového pítele.

„Hoch opravdu otvírá zase oi," ekl Willem. „Chceš se napít,

jonáku? Zde, stará, nalej vody . . .

„Tak tedy, drž si to . . . Aj, aj, piješ jakobys celé severní moe
chtl vypít. Posti se!"

To „posti se" je plavecký výraz a užívá se ho, když chceme

nkomu dáti na jevo, aby na minutu pestal s tím, co má pod rukama.

Nenávidím lež a proto vypravuji vrn vše, jak se to stalo; následkem

toho vplete se mi leckdy do vypravování slovíko, kteréž je bu pla-

vecké aneb na vlas tak nezní, jak ho páni a paniky na pevnin uží-

vají. Když se s nkým setkáme, který nám je protivný, neíkáme: „tší

nás, že se mžeme seznámiti," nýbrž „natáhni plachty" (což se asi

rovná obyejnému: „kli se k šípku" nebo „radji bych vás nevidl

než vidl".) Tento spsob je mnohem pohodlnjší než to svatouškování

a podlízání na pevnin. Dovoluji si tuto poznámku, aby nikdo nebyl

pohoršen vcmi, kteréž pijíti mají.

„Co chceš s tím hochem?" ptala se za chvíli staenka.

„Co s ním? To opravdu nevím. Obsit ho? To by bylo ješt nej-



588 Jos. Kucha: V zeleni.

. . tedy je tomu trnáct

tvj tatík . . . Pro na
. . . Otevi okno, stará^

lépe — Co? Ty se mi smješ, caparte? Mj se na pozoru, že t .

Kolik je ti le?"

„trnáct."

„Tomu dítti je již trnáct let! trnáct,

let, co ti tatík zemel . . . byl to dobrý chlap,

mne tak hledíš, hochu? Str své oi do klapek!

kouí se zde, pálí mne oi. Nu, hochu, máš chu na hrách? se špekem?

Rád hrách se špekem, ty opice? Hle, jak se ten rozpustilec smje. —
Víš co, stará? Dám ho odvést k námonické vojenské služb a budu

hledt, aby se dostal se mnou na královskou fregatu „Válenou troubu",

která podnikne plavbu do Východní Indie . . . Drž jazyk za zuby, hochu,

neptám se t!"

„Ale otec jeho, Willeme!"

„Jeho otec, ten sbhlý námoník? Ten je rád, že se ho zbavil
I**^

Bylo tomu tak, jak pravil AVillem ; mj otec byl rád, že se mne
zbavil, a tak se stalo, že jsem nastoupil službu co plavík na královské

fregat „Válené troub" ve spolenosti Willema van Hallum, s nímž

jsem konal první svou cestu do Východní Indie, které v knihách íkají

Insulinde nebo Malajský archipel a která je perlou v korun nizozemské-.

Píšt povím vám, jak mne „Zrzoun" vychovával.

K službám ochotný

Jan Matters.

V zeleni.

^ ch, co jsem se v tužbách nastonal

po zeleni smavé polí, luk —
te mi v duši vrstá se všech stran

a je pln jí srdce každý tluk.

Jako smaragdný roj nadjí
usedá si v strán, luhy, sad —
celý svt a lidské srdce s ním
ví, že se bude zelenat.

Leží ped zrakem jak božský slib

zelená zvst krasších, slunných dní,

a má celá bytost vroucn ždá

býti jejím dílcem, splynout s ní. .

Vehroužit se v jara vnou taj

a s ní zpuet v krásu, zá a kvt
po sklamáních žití zašlým snm,
znova zkvetlým, ve tvá pohledt!
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Ach, co jsem se v tužbách nastonal

po zeleni smavé polí, luk ;
—

pišla — bujnou clonou obrstá

jemné v srdci tžké pouto muk.
Jo8. Kucha.

Tanec duch.

dyž sobe do objetí

dvé mladá srdce letí,

jak s ernou vlnou mísil

by msíc bledý jas,

tu andl s áblem skonou
si píse zpívat ponou,
že mrtvé z hrobu vzkísil

by divoký ten hlas.

V rozmaru svdném se zvuky ty snoubí,

tryskají k výsostem, noí se v liloubi,

jeden jak z ráje by sladkého slít,

druhý jak bolestí pekla byl špit.

Kdys v noní vnoen stíny

je poslouchal Tartini,

vzal housle v ruku chvjnou

a zpamti je hrál.

Tu vidl, ábel starý

jak vynoil se z páry

a v píse arodjnou
se bitkým chechtem smál.

V rozmaru svdném se zvuky ty snoubí,

tryskají k výsostem, noí se v hloubi,

jeden jak z ráje by sladkého slít,

druhý jak bolestí pekla byl špit.

V noc Valpurginu vyšel

kdys básník, rej ten slyšel,

a v hlavu jeho shlukla

se fantas, divá tak

!

Ds v jeho sedl líce.

„Ml o koleko více"

dl svt, když jednou pukla

mu struna, srdce pak.

V rozmaru svdném se zvuky ty snoubí,

tryskají k výsostem, noí se v hloubi,
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jeden jak z ráje by sladkého slít,

druhý jak- bolestí pekla byl špit.

A malí cítil náhle,

jak v hlav by mu spráhlé

kdos dlouhé prsty noil,

až trnul jeho duch.

Vzal v ruku šttec smlý.

Když obraz uvidli,

tu ekli: „as jej stvoil!"

A druzí: „To byl bh!"

V rozmaru bujném se z\uky ty snoubí,

tryskají k výsostem, noí se v hloubi,

jeden jak z ráje by sladkého slít,

druhý jak bolestí pekla byl špit.

Však nejspíše je slyší

dva milenci v své skrýši,

té všední zem psanci,

jichž vlastí — láska jen.

u ráj i peklo tuší
'

v nich koist svou, jich duši,

a s áblem andl v tanci

se zmítá v ples i sten.

V rozmaru svdném se zvuky ty snoubí,

tryskají k výsostem, noí se v hloubi,

jeden jak z ráje by sladkého slít,

druhý jak bolestí pekla byl špit.

Hle, kyne noc nám vlahá.

Nuž, poj již, moje drahá,

já cítím vášn pláti,

ba snad i šílen jsem.

Le bu! Tvé ve nárui
chci slyšet rej, jimž muí
a opájí se svatí,

i peklo, bh i zem

!

V rozmaru svdném se zvuky ty snoubí,

tryskají k výsostem, noí se v hloubi,

jeden jak z ráje by sladkého slít,

druhý jak bolestí pekla byl špit.

Aug. Eug. Mužik.



Jezdci z Tnnisii.

Tripolis africký.

Napsal Quido Mansvet Klement.
(Pokraováni.)

Na veer jsme se usadili na palub a pohlíželi na tmavé, huící
a byste proudící vlny, jejichž prudkost ale znenáhla ochabovati zaí-
nala. Tu pojednou jedna z blížících se vln, dosáhnuvši nejvyššího vze-
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pjetí, zlomila s hukotem na dlouhé áe svj heben obloukovit o naši

stranu a kypící její pna zasvtélkovala pojednou tak jasné, že jsme

pekvapeni k okraji lodi spchali, abychom vzácný tento zjev moský
celý spatili. Y ln nepokojného moe kmitalo se od té chvíle bájené

množství modro-ervenavých hvzdnatých svtélek, jež obas fosforeným

leskem moe osvtlovaly, a roztíštila-li se vlna njaká o bok naší lodi

tak siln, že hustá prška až vzhru na palubu vytryskla, zakmitly se

mdlým leskem slabých bludiek všechny pedmty, kam jen kapka vody

byla dopadla. Tpyt a mihotavé blýskání kolem naší lodi se as po

ase tak siln stupovaly, že protiva mezi oblohou temnými mraky po-

taženou a modrav se jiskícími proudy vody až píšern krásnou se

jevila. Boky naší lodi, obemknuté stále hrbolaté mnivými konturami

tžkých vln, olizovaly drobounké, z vrcholk vln vyšlehující ohnivé ja-

zýky, kteréž po každém spláknutí vždy jasnji svítily. Avšak nej-

skvlejší pohled poskytovalo hejno bujných delfín, kteí se pojednou

v záících vlnách objevili a mocnými chvosty bujný živel biujíce, celé

kaskády jisker v prudkém reji kolem sebe metali. Když pak se byli

v adu spojili a rychlostí stely v ped vyrazili, bylo vidti, kterak

ohnivou arou moské vody protínali a proplutá dráha jejich, prve plná

lesku, znenáhla bledla, pecházela v bled svtélkující pruh a posléz

zanikala beze stopy v šumném vlnobití.*)

Okolo desáté hodiny zaalo svtélkování nápadn ochabovat, a než

pl hodiny minulo, kmitla se ve vlnách už jenom tu a tam njaká
hvzdika. Za ti tvrt hodiny oznámil nám kapitán, že se blížíme

ku Tripolisu a po další pl hodin vepluli jsme s nejvtší opatrností mezi

malá a nízká skaliska, jež dlí fpi bouích velice nejistou) zátoku tri-

polisskou od oteveného moe. Éetzy rachotí, kotvy padají — lo
stojí a my ubíráme se opt do kajuty, abychom se po vykonané cest

vyspali. — —

Slunce jas, modré nebe, tiché moe a istý svží vzduch pozdra-

vily nás ráno na palub. Ped námi rozkládal se široký polokruh pev-

niny, jehožto východní strana šavnatými palmami hust pokryta jest,

kdežto ped námi a na západním, mén zahnutém oblouku blavá spousta

tsn sestavených dom se prostírá, nad kterouž vyniká množství štíhlých,

sloupkovitých minaret, vžiek a cimbuí, stáím sešedivlých zdí a pra-

poreních žerdí budov konsulátních. Nejmalebnji vynikají ohromné,

takka z vody vystupující tmavé stny vládního paláce na levém konci

mésta, ku kterémuž adí se smsice ploše tarasovitých budov, z nichž

se vzhru pne tu a tam vysoká palma se sklonnými ratolestmi, kteráž

dodává mstu pravého arabského rázu. Na nejzazším pravém konci vy-

nívají do moe erná skaliska, na nichž zbudována malá, cimbuími

okrášlená pevnstka, a nedaleko pevnstky trí ohromné rozvaliny bý-

*) Ped nkolika lety vidl jsem v tchto vodách, zcela u behu také

svtélkováni moe, ale nikoli tak mocné a krásné. Píinou tohoto zjevu jest —
jak obecn známo — jako teka malinké prhledné zvíátko, patící do rodiny

mammarií, kteréž v nesíslném množství as od asu se objevujíc, z píirt

dosud neznámých pojednou svtélkuje a po nkolika hodinách opt mizí.
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vale tvrze, kteráž ped dvacíti lety následkem výbuchu dvou set sud
prachu do povtí vyletla a Tripolianm hrznou upomínku zstavila.

Nkolik kupeckýcli lodí menšího druhu stojí na kotvách v našem

sousedství, a voda jest zde tak prsvitná, že lze vidti až na dno

moské, kteréž zde toliko jemným pískem je pokryto. Dojem povšech-

ného pohledu na msto se strany moské jest nad míru líbezný a svrcho-

vané malebný ; lahodu obrazu toho zvyšuje africké slunce, jehož zlaté

záící paprsky celý obzor ztápjí v istý, jasné prhledný svit, v nmž
všechny barvy oste a sálav vynikají.

Ped Tripolisem jsme tedy byli, avšak nezatajil jsem svým druhm
nikterakž, že se nám snad ani nepodaí, opatiti si místa ku pebývání,

nebo hotely tripolisské nalézají se jenom na papíe Meyerova konver-

saního slovníku, kdežto ve skutenosti o žádném „zájezdním hostinci"

tu není ani potuchy. Ped nkolika lety ml jsem obydlí na výzkumné
lodi, ale nyní bylo jinak! Ponkud starostliv sestupovali jsme ve lun,

bez zavazadel, každý toliko své prvodní listiny v rukou drže; za n-
kolik minut pistála naše bárka u široké, do moe vynívající kamenné
hráze a s kapitánem v ele ubíráme se k budov karanténní. Výjev,

který po tomto píchodu obyejn následuje, popisují všichni sem zaví-

tavší cestující tohoto století, a mám též po ruce knihu z roku 1782,

kteráž skoro tutéž proceduru líí, takže se tato již považovati mže za

traditionelní. Dekorace jest vždy tatáž a pedstavuje pístavní budovu

s uzavenou branou ze mížového devného laoví, za ktei'ouž stojí

tak zvaná karanténní a moská komise, zastoupená lovkem v ošumlém
evropsko-arabském hávu, držícím nejmén pl sáhu dlouhé klešt; tyto

klešt prostrí kvapn laovou míží, seve železem listiny, kteréž mu
kapitán nastaví, položí je na stl opodál stojící, a rozevírá pak na-

máhav zase oním nástrojem zdravotní arch lodní, vyhotovený v La
Valett. Tímtéž spsobem prohlíží naše prvodní listiny a naše inkvi-

sice poíná. Ten lovk jest velice zvdavý a táže se každého z nás

na tolik vcí a opakuje své odkud? pro? a kam? s takovou vytrva-

lostí, že nám konen nezbývá nic než sáhnouti do kapes a zacpati

mu ústa — což se ovšem pokaždé skvle podaí. Te se nám konen
otevírá míže, „komise" podává nám dokumenty a potásajíc nám pá-
telsky rukou, stvrzuje takto, že nejsme nakaženi ani cholerou ani morem
ani jinak nebezpeni africké pd a že tudíž bodni jsme vstoupiti do

msta „Tarábolos" jeho velienstva sultána všech vících.

Ponvadž se karanténá napotom úslužností jen jen rozplýval, ne-

váhali jsme se ho otázati, zdali by nevdl o pohostinné rodin, která

by nás za peníze a dobré slovo pod svou stechou na nkolik dní uby-

tovati byla ochotna. Po nedlouhém rozmýšlení se zavolal karanténá

nedaleko zevlujícího Araba, odevzdal mu s krátkým ponauením svj
veledležitý úad a doprovodil nás „moskou branou" (Bab el bahr) do

vnit msta na hledanou. Nebudu líiti málo zajímavé vyjednávání

v nkolika domech, budiž zde jenom zaznamenáno, že jsme konené
všichni dosti slušného písteší dosáhli, arci každý u jiné rodiny mal-

tánské. Podotknu-li ješt, že péi o mou tlesnou schránku pevzala

píjemná, mladá hospodyka ctihodného jakéhosi Maltézana, uiním více,
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než potebí jest, aby laskavý tená ohledn mého písteší byl bez sta-

rosti a bázn, A nyní vzhru ku prohlídce msta!

Jakožto msto šavnaté oasy, lemované temnmodrým pasem ve

slunení zái se skvoucího moe, a ležící takka již ve „hrzyplné"

poušti Sahae, jest Tripolis v pravém slova smyslu již mstem tmavého

dílu svta; hned pi první procházce ulicemi pozorujeme krok za krokem
zvláštní ráz všeho, co v cestu nám pichází, a rozdíl mezi ním a osta-

tními msty na pobeží severní Afriky bije všude do oí. Zde vidíme

vesms pevn souvisící klikaté ady dom, peasto sepjaté silnými

oblouky pes nízké uliky — „sanka" — kdežto dosti široké tídy —
„šára" zvané — takovýchto oblouk postrádají. Pda ulic, zejména
velkých, jest na zpsob betonu pevn upchovaná a sklání se s obou
stran ku stedu, tvoíc takto v ose jízdné dráhy mlkou stružku, kte-

rouž za deštivého poasí voda rychle odtéká. Povstnou orientálskou

špínu, tento postrach cestujících, zde docela pohešujeme, nebo Tripolis

je msto rozhodn isté a istotné; mezi jeho asi dvanácti sty domy
nalezneš jen skrovniký poet takových, kteréž by nebyly ist obílené,

a ulice tripolisské nejsou — jako v jiných mstech Orientu — kališti

nebo mrvojemy, do nichž se všechna špína s odpadky všeho druhu na-

lévá! Ze zdí dom vynívají tu a tam kusy sloup ze žuly aneb velké

mramorové desky s otluenými reliéfy, dle zachovalých zbytk práce to

mistrné; — drahocenný tento materiál pochází z nádherných budov
msta, jež v šedém dávnovku zde stávalo, aneb z rozliných zícenin
v dalším okolí msta se nalézajících, odkudž se i nyní ješt asem sta-

vební materiál sem dováží. Krom istoty vyniká Tripolis nad jiná

msta africká též svou polohou, kteráž jest lidskému zdraví velice pro-

spšná. Sousedí pímo s moem, v nmž se takka koupá, a mstem
vane tudíž stále svží, píjemný vzduch z nezmrné vodní hladiny, jenž

po dobu velkých veder africkélio léta vše oberstvuje, a severozápadní

vtík, kterýž vždy odpldne se dostavuje, zbavuje msto i sebe menších,

zdraví škodlivých miasmatickýcli vrstev, takže infekní nemoce a hrozné

souchot zde jsou tém neznámy.

Co hlavní fixní bod naší procházky budiž nám „brána moská",
od kteréž se dlí dv široké „šáry", z nichž jedna zabíhá podél nízké

pístavní zdi k residenci zdejšího tureckého paše, kdežto my prozatím
zaboíme do tídy druhé, jež vbíhá do vnit msta a blíže kteréž se

nalézá hlavní tepna života tripolitánského, šumné a pestré bazary. Jest

to velmi prostranné pásmo daleko široko rozvtvených peklenutých
chodeb, vlastn prchod, aneb uliek, nad nimiž roztaženy jsou široké

plachty nebo koberce, chránící navštvovatele ped úpalem slunením,
a v nichž nalézáme vše, eho sob tuzemec i cestovatel peje. Nena-
lézáme zde arci onu labyrinticky propletenou spoustu bazar, v nichž

by cizinec poteboval nit Ariadniny, jako v Damašku nebo v Bagdad,
ale na tiadvacet tisíc obyvatel jsou bazary tripolské znan prostranné
a zejména veliký, do tverce stavný, tyrvžatý bazar „el harrára",

jehož ol)louky na postranních sloupech spoívají, a pak nejživjší, vždy
dopoledne peplnný „ssuk et Turk" vynikají daleko nad ostatní. Tri-

politánci zovou bazar „ssuk" a pidávají k tomu jména emesel na p.
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„ssuk el harrára" t. j. — bazar tkalc hedvábí — aneb jména proda-

va jako „ssuk et Turk" — bazar turecký atd.

Každý cestovatel najde v tchto bazarech hojnost zajímavé látky

ke studiu zdejších pomr a již samo množství exotických navštevovatel

tchto místností poskytuje tak poutavý obraz, že cestovatel snadno ce-

lého pldne zde ztráví, a teba jen na chvíli byl pišel. Zde budiž

dovolena poznámka, že studium života orientálc nad míru mnoho asu
a ohromné trplivosti vyžaduje, takže nkolik msíc mezi nimi ztrá-

vených jenom špetkou asu se jeví, po jejímž uplynutí toliko drobty

a kusé obrázky z jejich života v pamti nám utkvly. Jest tudíž docela

smšné, když i zasloužilí jinuk spisovatelé na p. po tymsíném po-

bytu v kterékoli ásti Orientu, po svém návratu objemné knihy vydá-

vají, v nichž nalézáme mrav a život tamjšího lidu do nejjemnjších

podrobností vypsaný, akoli znamenití uenci a specialisté, jako Burk-

hardt, Seetzen, Burton, Beechy a jiní na prostudování téhož pedmtu
tém celý život potebovali. — Jen pkné obrázky k tomu a „slavný

cestovatel" je na vrcholu — humbugu.

Nuže, laskavý tená doprovodí mne ku prohlídce tripolitánských

bazar. Vyjdeme si záhy z rána, a já, jakožto vdce, uiním jej na

vše pozorná, co jsem po delší dobu a znenáhla sám zpozoroval. Každo-

denn ped východem slunce již panuje v bazarové tvrti život ilý

a hybný. Na všech stranách uvidíš hemžení a šukání, podobné ruchu

probouzejícího se mraveništ, všude nervósní chvat a spchání, zrovna

jakoby velká voda se blížila. A pec nedje se nic jiného, než že

dobí ti lidé po svém zamstnání spchají. Avšak také v ostatních

ástech msta se všechno rychle probouzí, živosti v ulicích stále pi-

bývá a cizince vyhání záhy z lžka ohlušující hlomoz a ryk, z nhož
rozeznáváme drsné hlasy beduín, kik dtí, hlasité vyvolávání proda-

va, hluboké rochtání dlouhých ad v tahu se kejklajících velbloud,

ev koní a pronikavé hýkání bujných osl. Vše ze všech konin spchá

k jedinému bodu a ohnisku, kterýmž jsou v tuto dobu bazary — nuže

nechme se unésti tímto proudem a vrhnme se do osvžujících vln ba-

zarového života. Spousta prodava buduje tu rychle stany, vykládá

v nich hbit své zboží a obratem ruky rozproudil se všude, kamkoli

zrak jen obrátíš, nejilejší obchod Oi nám až pecházejí pi pohledu

na tuto pestrou, jako v kalejdoskopu se míhající a proplétající spolenost,

ve kteréž postava od postavy kiklav se liší, i zdá se nám, že nalé-

záme se na ohromné maškarní zábav, kteráž jest dostaveníkem takka

všech národ tmavého dílu svta, jen že to je maškaráda pravá, bez

falše a klamu, s plnou barvitostí, ale také s celou neistotou a namnoze

i neestností ernoch a divokých beduín z poušt Sahary. Ped
vchodem do tureckého bazaru kleí, zužujíc cestu, hejno pkn krmených

velbloud, jejichž nákladem jsou seno, kže, datle a díví a mezi nimiž

se povaluje nebo stojí houf beditinských žen bájené šerednosti, neza-

krytých k našemu zármutku nižádným závojem . . . Jejich roztrhaní,

špinaví, ale dkladn ozbrojení páni a velitelé, beduíni, smlouvají co

nejživji své zboží hlavn se židy, kteí v Tripolisu vskutku neobyejnou

krásou oblieje vynikají.
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:

Proud lidu zanáší nás od této skupiny do vnit bazaru, a tu spo-

ívá naše oko na nkolika ztepilých postavách, jež vážn kolem nás si

vykrauji a jejichž prazvláštní oblek vkusnou pestrostí nad jiné vyniká.

Každému z nich splývá s ramen nkolik pes sebe položených a malebné

uspoádaných, jako toga až na zem spadajících burnus z hedvábné

látky rozliné barvy, na hlavách pak mají ti lidé v podob vysokého

Žebrácká v Tripolisu.

turbanu umle svinuté pokrývky, jež malebn píznivý dojem celých

postav ješt zvyšují. Jsou to bohatí kupci z poušt Sahary, jménem
„Gadámesyá" z Gadámu, kteíž po celé severní Africe proslulí jsou

jakož obchodníci správní a veskrze poestní. — Jdeme dále, to jest

strkáme se strkáni jsouce, a vlezli jsme nepozorn do rozloženého na

zemi chleba, jenž náleží nkolika ernoškám, jejichžto hoejší ást tla
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znanou okrouhlostí se vyznamenává, kdežto sukn až nad kolena vy-

kasané nám odkrývají nohy dsné hubenosti, pravé to hlky. Jedna

z tchto podivnycli krasavic strká mi rozšlápnutý bochník arabského

žitného cldel)a, kdežto ostatní pekeln kií, pesvdujíce mne ryné
opakovaným slovem „Ayb", že mé jednání jest „hanebné". Nezbývá mi

tedy nic, než abych si nabízený chleb zaplatil; vpouštím ernošce do

ruky mdnou malikost a ihned jsem šlechetný a slavný „Rumy" (kesan),
jehož kroky doprovází Alláh . . .

Protloukáme se dále, ale v cestu staví se nám nová i)ekážka,

nebo ambulantní arabská kavárna, kteráž od asného rána až do ve-

era po bazarech se potlouká, stojí u našich nohou a máme tudíž nej-

lepší píležitost celou manipulaci vaení i)ravé „mokky" z blízka pozo-

rovati. Na malý, nevysoký úhelník, v nmž se nalézá stále rozdmycho-

vaný ohe, postaví „kahvedži" t. j. kavárník svou mdnou nádobu
(rakvi) s teplou vodou, kteráž se okamžit vaí; tuto vaící vodu pe-
lévá kavárník do „fnedžinu" to jest do malé nádobky, v níž se nalézá

již tluená káva, postaví tuto optn na uhlí a po rychlém svaení vleje

nápoj, aromatickou vní páchnoucí, do zvláštního liliputánského šálku

a odnáší jej do krámu kupci, kterýž tam na koberci si hoví, podá to-

muto ješt ve klíštkách žhavý uhlíek na zai)álení pipravené cigarety

(Turek nebo Arab, kouící z ibuku, stává se již starožitností, kterou

vidti lze skoro jenom u nás na traíikách), a spchá dále ku svým
denním odbratelm. Obslouživ všechny hosty, zaíná sbírat koflíky,

istí je a vjxistiv, zaíná znovu roznášet, jsa jist, že žádný stálý host

jeho erstv vaeného nápoje neodmítne. —
Mezi tím, co jsme u kavárníka se pozdrželi, vzrostl dav kupu-

jících o znanou íslici a na všech stranách vynoují se, jako ze zem
vydupány, nové, vždy zajímavjší tváe a postavy, pibylé sem z ohromných
písených pustin Sahary. Zde vjmikají z veliké rodiny „ Nigit" ze-

jména krásn vzrostlé postavy ernoch z dalekého Bornu, kteí na

zdejší trh dovážejí slonovinu, kdežto zakrnlejší ploskonosí Sudaníci

tisíce pštrosích kozí sem pinášejí. Z malikých oas kolem Tripolisu

zavítá sem den co den množství pkných ernoch, kteí jsou snad ze

všech ernoch Afriky nejživjší letory, a Bh sám jen ví asi, o em
tito lidé celý den tak dležit a neúnavn rozprávjí. Jsou krom své

iivosti také povahy velice zamilované a zmírají žárlivostí, když se jen

na krátkou dobu odlouiti musí od svých milenek nebo drahých po-

lovic. Nemýlím se asi, maje za to, že Othello — il moro di Venezia —
pocházel z této koniny.

Mezi davy kupujících a prodava pozorujeme též zvláštní typ

hndých Arab v prapodivném obleku barvy ernošedé, kterýž se od

pestrých cár ostatních co nejvíce liší, . pozstávaje z velkého šatu

bez rukáv jménem „haram", kterýž kolem ramen ku pedu se spíná

a pes široké spodky dol jako hadr spadá. Jsou to velice pracovití,

spoiví, stídmí, avšak od ostatních IMohamedán jakožto kacíi ne-

návidní obyvatelé ostrova „Džerby" na pobeží africkém, tak zvaní

„Džerabové", kteí zejména tkané látky velké trvanlivosti a všech druh
co nejzrunji vyrábjí a také proslulou džerabinskou konservu z datlí

(„šedach" zvanou) na trh dovážejí. Džerabinci patí k sekt „Yahabit"
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aneb „Chomz", avšak neobyejný, prazvláštní zvyk, jehož užívají pi
návštv raešit, liší je i od técbto. Popis tohoto zvyku nechce mi arci

nikterak z péra, ale jakožto svdomitý zpravodaj musím povdt, jak

se vc má. !Mohamedán, navštvující svou vyvolenou mešitu, odkládá

v pedsíni svou ol)Uv, což iní arci také Džeraba, ale tento jde ješt
o kus dále a vyhledav si v mešit místecko ku pedepsané modlitb,

svléká — z píin, jichž jsem vypátrati nemohl — své jediné (prosím

krásnou tenáku za odpuštní) spodky a klade je vedle sebe. V me-
šitách ostrova Džerby, v jeho domovin, jest tento mrav arci nená-

padným, akoliv jsem se i tam pesvdil, že prazvláštní dojem iní

;

ale jakmile Džerabinec v Tripolisu do mešity vstoupí a k „dekoltaci"

dolejší ásti tla pípravy konat zane, chopí se ho ve vší tichosti n-
kolik silných paží a zbožný muž letí nejkratší cestou na ulici. Není
však dosti na tomto zlozvyku. Nenávist Mohamedán, kteí se za písn
pravovící pokládají a k ohromné sekt „Sunuit'* náležejí, k obyva-

telm ostrova Džerby má ješt jiné dvody. Každý Džeraba, tvrdí Sun-

nité, má onen „zlý hled", jemuž Italové íkají „mal' occhio", a Éekové
„baskania" ; tímto arovn úinkujícím hledem škodí úžasn ostatním

lidem a jich majetku, proež se jich každý štítí a své obcování s nimi

jen na nejnutnjší potebu obmezuje. Všecko neštstí a všelikou ne-

píze osudu svádjí Mohamedáni v tchto krajinách na zlovstný hled

Džerabino, jako staí-í národové o Thebáncích íkali, a hledí se dle toho

také rozlinými prostedky ped tímto „vržením nešastného hledu"

chrániti. Dle tvrzení jejich mudrc jest nejlepším chránícím prostedkem
proti takovému zlému hledu ili „uhranutí" svatá íslice Moslim,
„ptka", a proto nalezneš tuto íslici takka na všech domovních
vratech napsanou. Ale jak ! Tripolitanec namoí ruku do svtlé barvy

a vytiskne ji pak co možná zeteln na dvée svého domu a bj-tu, pi
emž všech pt prst daleko od sebe rozpáhne.

Následkem oné zakoenné nenávisti k Džerabincm žijí tito ve

všech mstech na tomto pobeží co nejtsnji pospolu, majíce svého

„vakila" ili pednostu, kterýž nad nimi takka neobmezen vládne.

Y bazarech zaujímají kupíci džerabinšti vždy nejlepší místa a jejich

výtené zboží nalézá na vzdor zlému hledu a kacíství co nejvíce od-

l)ratel.

Na další pouti bazarem nalezneme též tu a tam v bezprostedním

jeho sousedství arabské hostince, kteréž jsou zárove velkými sklady

nejrznjšího zboží, jež obchodníci zde bu kupují aneb ukládají a potom
do svých krám penášejí. Takový „fonduk" jest obyejn tverhranná

a rozsálilá budova s prostranným dvorem
,

jejž obmykají sloupové

arkády maurského slohu; za arkádami nalézají se vysoké a vzdušné

sklady a nad tmito rozkládá se spousta zcela prázdných komnat, jež

slouží za byt obchodníkm, zavítavším z dalekých krajin. Každý kupík
si veze s sebou nejpotebnjší svršky, totiž nkolik podušek a koberc ;

tyto rozloží na kamenném plotnovém dláždní, a má všechno, eho pi
své otužilosti k pohodlnému odpoinutí iiotebuje. V ohromném prchodu
fonduku, jenž slouží za spojovací cestu k bazarm, b3'vá asto umístna
kavárna, ve kteréž se po celý den hemží velký poet navštevovatel,

a bedlivý pozorovatel odnáší si z této místnosti mnohou zajímavou upo-

3y
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minku. Vstoupivše na piklad do vzdušné takovéto prostory, vidíme

velký zástup zevlujících zvdavc, jimž na ukrácení dlouhé chvíle se

produkuje tak zvaný „morábet" ili zaklína had, kterýž ve svém

koši nebo pytli nkolik exemplá tchto jedovatých plaz chová. Ka-
ždému z divák jsou tyto saharské plazivé bestie na svobod v pírod
nad míru nebezpeny, ježto na uštknutí hadem poušt takka vždycky

smrt následuje V koši a moci krotitelov nalézají se vždycky zejména

ržková zmije poušt (Cerastes) a pak brýlovci indickému podobný
„ara" starých Egypan — „aspis" královny Kleopatry. Obeznalému

cestovateli v tchto krajinách jeví se ovšem celá manipulace s tmito
plazy málo obdivuhodnou, nebo jest známo, že ád derviš marokkán-
ských „Ben Ayssa" s nejvtší jistotou a zruností jedovaté zuby hadSm
odnímá, takže tato zvíata potom zcela neškodná jsou. U Arab však

vzbuzuje morábet vždycky znaný obdiv a jakmile se ozvou první veštící

a jednotvárné zvuky jeho dlouhé píšaly, aneb pronikav kviící dudy
arabské, utvoí se okamžit velký kruh zvdavc, v jehož stedu na

zemi leží otevený pletený koš neb kožený pytel, z nhož uši rozrývající

hudbou vylákáno, v kratiké dob nkolik had vyleze. Tito, zuiv na

všecky strany syíce, vzpínají se do výše a iní semo tamo výpady, což

mezi naivními diváky arci nemalé zdšení vzbuzuje. Krotitel nechá se

pak nkolikráte uštknouti, otáí si hady kolem rukou, ovinuje šije kolem

krku a zstavuje si na konec effekiní uštknutí nejdsnjším hadem,

kterýž se mu do vypláznutého jazyku zuiv zakousne, naež morábet

s visícím hadem kruh divák nkolikráte obejde. Malé stisknutí této

zmije tsn za hlavou dostaí pak, aby tato jazyk pustila-; zaklína

VLzayfe na to svá zvíata do pytle, vybere od divák malé dárky a ubírá

se do jiného fonduku k nové produkci. (Pokraování.)

František Ladislav elakovský
o Rukopisecli Královédvorském a Zelenoliorském.

Podává Vojtech Lešetický.

poslední dob zdviženy nové pochybnosti o pravosti našich obou

,^ rukopis, Královédvorského a Zelenohorského. Ježto se to stalo se

;^!f'''
strany závažnjší, než kdy ped tím, a s vtším, než prve, ná-

/,':\ kladem ueného apparátu: pochopitelno, že odevšad vyvstávají

I
v^ obránci tch drahých pozstatkv naší starobylé kultury. Netoliko

živoucí ol)ranci hlasu svého pozvedají, nýbrž i výroky zvnlých
našich literárních výteník se citují, aby rozmnožily sílu dvod,

jimiž mají nov vzniklé pochybnosti vy\a"áceny býti. Již i setena jsou

jména všech tch živoucích i zvnlých mužv našich, kteíž uznáni

za kompetentní, aby votum jich v rozhodování sporu toho na váhu

padlo, a pikroeno tudíž v reimblice uených, abychom tak ekli,

k všeobecnému hlasování. To také jediná cesta, kterouž spor se roz-
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hodné. Na kterou stranu se vtšina k o iiipetc;ii tni ch soudcv postaví,

tam bude i vítzství.

Z tch, kteí oba rukopisy za pravé uznali, v popedí stojí Frant.

Lad. elakovský.

Tento bývalý professor jazykv a literatur slovanských na staro-

slavné universit naší, pedchdce professora M. Hattaly, po nkolik

let ml pednášky na dotené universit o Rukopisech Kr. a Zel. Jaký

ruch tyto pednášky v letech 1849, 1850, 1851 v akademické mládeži

vzbudily a jakému úastenství se tšily, o tom by mohli vypravovati

nejcdni ješt živoucí pamtníci.

Ký také div ! Vycházely z úst muže, jenž požíval tehdy povsti

nejslavnjšího básníka eského, jenž vedle P. J. Šafaíka nejdkladnjší

byl tehdáž praktický znatel slovanských jazykv a literatur. Že pak,

pokud se týe poesie národní, nebylo tehdáž u nás znalce dkladnjšího
a bystejšího, rád každý pipustí, jenž netoliko proetl, nýbrž i pro-

cítil výtené jeho Ohlasy a duchaplnou charakteristiku písn národní.

Jestliže tedy Fr. Lad. elakovský Iduboce byl pesvden o pra-

vosti obou rukoi)is, je to vcí tím pozoruhodnjší, an byl v dob, kdy

rukopisy objeveny, již mladík 181etý, an zevrubn znal literaturu doby

té, an osobn znal všecky muže, o nichž bývá e, když se o rukopisech

tch mluví, resp. o jich pravosti pochybuje, an tedy uml jejich spso-
bilost ku podvodu tak mistrnému lépe, než všickni my epigonové, po-

souditi. Velice dležito pak pi tom jest, že byl elakovský ze známých

píin notorický antagonista Václava Hanky.

elakovský, kterýž nižádné píležitosti nepominul, aby ostrou sa-

tirou nešlehal domnlého škdce svého ; elakovský, kteiýž nejeden

l)erný epigram na obmezenost Hankovu napsal a výklady své o ruko-

pisech obou i o ruském Igoru dobe srozumitelnými narážkami na chybné

jich texty a peklady, lankou vydané, opepoval: bylby zajisté neza-

mlel podezení, kdyby jaké byl ml v píin obou rukopisv.

Na štstí zachovaly se pednášky jeiio o Rukopisech obou, Kr.

i Zel. Bji jsem to já, kterýž po dv po sob jdoucí léta pednáškám
tm piln obcoval a peliv vše zaznamenával, co z úst vhlasného toho

muže vycházelo, a po každé pak pednášce bedliv na isto vše opisoval.

I budiž mi dovoleno ze zápiskv tch, o jichž autentickosti zajisté

bývalí moji posud živoucí kollegové z university v pípad poteby sv-
dectví by vydali, nkteré pozoruhodné výroky a úvahy zde na veejnost

podati, jež zejména také vzhledem k esthetické cen obou rukopis na

váhu padají.

Frant. Lad. elakovský o Rukopisech Kr. a Zel.

„Mezi všemi slovanskými kmeny, kteí se mohou vykázati starými

památkami literatury, stojíme my echové na míst prvním, sdílíce

z ohledu nejstaršího jazyka jenom s Bulhary a krajinskými Slovany

tuto est."

„ . . . Každý snadno nahlédne, kterak eský duch tmito pamá-
tkami k uvdomní svému pišel, památkami, jimiž by se vychloubati

mohl i ten národ, jenž nejvtší literaturou se honosí."

39*
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„I djepis získal tmito památkami mnoho a již jinae vj^padá

než vypadal ped 50 lety."

„Všech památek staro. literatury až do 14. století koruna jest

Královédvorský Rukopis. V nm nalézáme nkolik nejkrásnjších

kvtv z národního nkdejšího ráje naší básnické minulosti. Tch n-
kolik list více nám odhalilo, než kdy jindy z letopisv suchopárn3'ch

se domysliti bylo. Jim jméno dáno Královédvorský Rukopis a to slušn

a právem, any ve Dvoe Králové nalezeny jsou."

„Když v 2. polovici pedešlého století národ náš poal, probudiv

se ze sna dlouholetého, odmetati chamradí a ssutiny surovosti Poblo-
liorské a v nešvarech jesuitských hledati památek, tu mnoho muž ve-

likých si zásluh o národ náš získalo. Vážiti jest zásluh Procházky, jenž

sbírky inil starých památek a též jich vydání opatil
;
pak Krameriusa

a Rulíka, mšan Pražských, kteí pepisy s velkým nákladem opatili.

Také Pelcla i Dobrovského studie vedly k tomu, že, ím starší jsou

rukopisy, tím více na váhu padají. Tento již mladého Hanku vedl k tomu,

by si takových vcí všímal, což Hanka takou mrou inil, že nalezením

R K-ho nejvtší zásluhy si získal, kteréžto nalezení do podrobná popi-

sovati nebudeme, ano vbec známo jest." (Z Pednášky I. ^^/ji 1850.)

„Jako nižádná radost bez hokosti není, tak i radostné patení

na skrovniký tento ostatek naší bývalé slávy se nemálo zakaliti musí,

povážíme-li, v jakém kvetu nkdy naše literatura již byla, a že nám
není popáno valný snad poet plodv tehdejšího národního básnictví

ísti. Vede se nám tudy jako malíi aneb sochai, kteížto, nalezše

ústižek krásného obrazu, aneb zlomek výborného jakéhosi skupení so-

chaského, darmo po celku mistrovského díla pátrají, nemajíce nadje,

je více spatiti."

„Nezstalo nám z onoho díla jenom dvanácte listv ás ve dva-

nácterce mimo dva proužky ostižených listv, kdež jednotlivá slova

a litery vidti jest. Lístky tyto jsou pergamenu velmi iitlého, a celá

knížeka jest pkné dílo, z kteréžto vlastnosti souditi jest, že pro vzácnou

a jmním povýšenou osobu zhotoveno bylo. Zdá se, že to byl njaký
sborník, sbírka nejvýtenjších národních básní."

„I písmo Královédvorského rukop. jest úhledné a svdí o zbhlém
mistru, jež, a vybledlé, pece dosti itelné jest. Nadpisy kapitol a je-

dnotlivých básní barvou ervenou, písmena však zaátení zelenou neb

modrou psána jsou; písmo samé kolotá se v stedu latiny a gotštiuy,

bží však po celých ádcích beze znaení veršv. Také skracování slabik

(skratkj^) velmi zídka a to velmi dsledn se nalézá; nejvíce skracují

se pedložky „pi", „pro", „ped" a koncovka „-ého". Poklesk jen

nkolik nalézáme, a jich v rukopisech vbec mnoho bývá: slovem jak

úpravností, tak bedlivostí se tento rukopis vyznamenává."

„Hned po jeho nalezení soudil Dobrovský, že psán na rozvrhu

13. a 14. vku. Kde žádného data, tu arci nelze s bezpeností asu
uriti, avšak dosti na tom, když století se udati mže. Jinak trochu

se Palacký po bedlivém ošetení pronesl, že totiž i)adá do r. 1280

—

1290. To však se nevztahuje ku vzniku samých básní; tyto zajisté do

rozliných dob padají, ano nkteré do pohanských dob zabíhají. Mezi

Jaroslavem a Zábojem pl takm tisíce let se nachází. Sebral je
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spisovatel z p a u u j i c í c h písní a vlastn ze s a m ý cli ú s t pvc
t elulej š ích.

Jest otázka, kdo asi byl ten sbratel básní, obsažeých v RK. Že

není možná to vyzkoumati, to již Hanka a po nm mnozí dokládali.

Podobá se pravd, že sbratelem zpv tch a tudíž pvodcem sborníku

toho byl povstný Závise Vítkovic ze slavného domu Rozenberk, kte-

réžto domnní Palackého na šastné kombinaci historické založeno jest.

O Záviši zajisté dí Hájek, že ve vezení mnoho a rozliných písní napsal,

nebo byl výtený zpvec. O nem dí Balbín: „composuit multa et ((uae

saepe inveni." Na tato slova, jež ped dvma sty lety vynesl, mnoho
klademe, an musel takové ped rukama míti, jakkoli n3'ní nic nemáme,
co by na jméno jeho ukazovalo. Kdyby tak bylo, mohli bychom z toho

souditi, zdali jeho skládání do toho druhu, jako básn RK-élio, neb do

druhu Alexandreidy náležela. Váhám k tomu zdání pistoupiti, že by se

byl musel šlechtic toho asu na pouze školské básnictví, jako jest Ale-

xandreis, vázati, neb básnictví nezná mezí.

Dvody. 1. Z 13. vku neznáme nižádného básníka krom Závise

a že z plodv jeho nic nám nepozstalo, z toho ne-

teba ješt erpati dvod proti domnnce práv vy-

slovené.

2. Není žádné pochybnosti, že skladatel Jaroslava v 2. po-

lovici 13. vku žil; tato báse jeví muže vy-
sokého ducha a nevšední vzdlanosti.
Tehdáž všude se v Cechách jevilo záští proti Xmcm.
O Závišovi víme též, že nebyl pítelem Nmcv, ano
to oni byli, kteíž jej u dvora královského zošklivili

;

že jich nepítelem byl, o tom i Dalimil svdectví

vydává. Rukopis psán jest na listech malých a pkn
upravených, z ehož souditi lze, že ženské uren byl.

Bezpochyby to byla královna Kunhuta, což tím více

pravd se podobá, an v mst vnném královny Kun-
huty nalezen jest."

„To tedy vše, co se nám zachovalo z toho rukopisu. Kdyby se

byla celá sbírka dochovala, co by se tu vše bylo vysvtlilo ! Ale pec
nám nadje svítá, že leckterý poklad se ješt nalezne. Zatím si toho,

co máme, važme, nebo takto se nejelnjším národm
po boku postaviti mžeme a takto též vcleslovanských
národ v stojíme, vyjmeme-li Rusy, kteí mají svého Igora, a Srby,

kteí mají své junácké písn."

„Rukopis náš i epických i lyrických písní v sob obsahuje; ano

v Jelenu a Zbyhoni oba živlové smíšeni jsou; adí se asi k naší ro-

manci." (Z pedu. II. ^'*/,i 1850.)

„O té ásti Rukopisu K., která k lyrickému oddílu náleží a na-

depsána jest ^0 piesniech", není pochybnosti, že máme ped sebou

ryzí p r o s t o n á r o d n í p í s n v n e j š i r š í m t o h o slova smyslu;
o jedné neb druhé se dokonce zdá, že jivod svj od kterési device

vzala. O povaze jich dí Meinert: „V nich hluboký cit a neobyejný
výmysl, zejmá povaha národní se jeví. Písn epické ukazují se býti
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sice rovnž výkvtem národního básnictví, ale zde již jakési stupování

prostého ducha národního, jakousi vyšší vzdlanost pozorovati lze. Xej-

hujarejším duchem národním vynikají „Zahoj", „estmír" a „Jelen".

„Jaroslav" a „Slavné siedání" jsou básn umletjší; v nich již indi-

viduálnost básníkova patrnji se zraí."

„Mezera, kteráž leží mezi nejstaršími a nejmladšími tmito písnmi,

jest veliká a, jak již podotknuto, na pltisíce let se páiti mže; ano

pi všem pátrání se uriti nedá, co a kdy ono vítzství Záboje bylo.

Tato oddálenost vku z obsahu, jazyka a lišících se od sebe básnických

forem dosti jasn vysvítá. Za nejstarší považovati sluší básn „Záboj",

„estmír" a „Jelen", any do pohanské doby padají; nejmladší pak
jsou „Jaromír a Oldich", „Beneš Hermanóv", „O slavném siedání"

a „Jaroslav". Co na první pohled do oí bije, jest zvláštnost ta, že

jsou všechny nerýmované. V ase zajisté tom, kdy rukopis ten psán

byl, již tém všechna nám známá skládání rýmovaná jsou, což bez po-

chyby na. cizí jich pvod ukazuje."

„A toho druhu básnictví, jaké nám dochováno v Rukopise K.,

na žádný pevný zákon veršový se neváže, pede ze všeho vysvítá

jakási pravidelnost, takže rozdliti se dají a to rythmem u vyslovování.

Delší verše mají pestávky a skoro vždy dokonený smysl. Nejrozmani-

tjší rozmr nacházíme v písních. V „Jelenu" nejsvobodnjší sice jest

rozmr, ale jaká melodie jeví se ve tení básn této ! Za vážnjší po-

važován jest desítislabiný verš ; chodem jest nejpodobnjší trochaickému.

Epický tento rozmr obecn slovanským mžeme nazvati. Pestávka jest

obyejn po 4. neb 6. slabice, na p. : „Zvstuju vám povst veleslavnú"

atd. Rozmr tento též v junáckých písních Srbských výhradn panuje,

ano tak jest jim vlastní, jako Éekm hexametr."

„Pochybovati musíme, že by tato shoda na náhod neb dorozu-

mní tchto dvou od sebe tak vzdálených kmenv se zakládala: anobrž

smle tvrditi mžeme, že v pravku slovanském její pvod hledati sluší,

že totiž rozmr ten všem slovanským kmenm jakožto hrdinský oby-

ejný byl."

„My echové a Poláci za nestvry rýmované tento starý pkný
rozmr zadali jsme. Srbové podunajští, libujíce sob v junáckých písních,

zavrhují rým, kterýž i ruskému a lužickému prostonárodnímu básnictví

se protiví. Maloruské, ponvadž s Polským hranií, již rýmuje. My e-
chové s Polány, kojíce se tou spozdilou myšlenkou, jakoby bez lýmu
básu býti nemohlo, rýmujeme horem pádem."

„Veejná kritika vyt}%á zvlášt básním epickým Rukopisu Ki'.

nkteré vady, kterýchž arci nelze zahaliti, ale skladby ty tím vinny

nejsou. Vytýkat se jim totiž jakási jednostrannost, že jen výtené vá-

lené skutky nám zobrazují, nic však skoro že z pomr spoleenského

života místa v nich nenalezlo ; to však pochází bezpochyby odtud, po-

nvadž jen dvanácte lístkv z celé knížky pozstalo ; kdyby aspo sto

listv se bylo zachovalo, vada tato by se s tží vytV^kati mohla. Píina
toho jest tedy jen nahodilá. Možná, že spisovatel zrovna do 3. knihy,

jež nám pozstala, válené písn vadil. Že v našem starém národním

básnictví též jiné pomry spoleenské živými se líily barvami, to patrno

jest v „Libušin soudu".
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„Namítá se, že \i vší síle a vyvinutosti jak hlavních tak i ve-

(llej.šícli (léj jiedc jen málo do života sahají. I to není nepravdivé; ale

kdož mže žádati, aby báse, obzvlášt z téch vékv, na všechny strany

vyvinuta byla? Nebo a to epické zpvy jsou, pede nemohou slouti

epopejemi, jako Ilias. Do úzkého rámu eského pvce nedá se to vts-
nati, co rozsáhlá Ilias Ilomerova v sob drží. eské tyto básn více

k idavníni dnm a bojm hledí
;

])roto prosty jsou a bez mnohých
uméleckýcli okras. Avšak pedce vidíme jakýsi i)nstup k lovku, k. p.

v Záboji. 3Iistrný jest i zpv Jaroslava, malá to epopeje
Že pak to jen válené písn jsou, v tom hledati sluší píinu, že ženské

pohlaví tém docela jest v nich pominuto
; jen zmínka o Kublajevn

zde iní ídkou výjimku. Za to však nesmíme bez povšimnutí minouti

to, kterak tito starší pvci k milování vlasti povzbuzují a kterak již

tehdáž jim mnoho na tom záleželo, aby budili odpor jtroti utlaovatelm
vlasti své."

„Jak i z prachu povstati mže mluva naše, vidíme z toho, kterak

se poalo básnictví eské po nalezení Rukopisu Kr. zdvihati ; aspo ne-

bylo by toho svžího v našem básnictví života, který se v nm nyní

jeví. V tak zvaném zlatém vku rovnalo se naše básnictví nule, jakkoli

Lomnický tehdáž došel koruny básnické. V nejnovjší dob jedinou vý-

jimku iní náš vhlasný Jungmann, který dávno ped nalezením Ruko-
pisu Kr. již byl utvoil zvláštní mluvu básnickou, což jen z toho dá

se vysvtliti, že tak hluboké studie z ohledu našeho jazyka byl podnikl.

Nad jiné tu vyniká peklad „Ztraceného ráje". (Z pednáškv III.

'°/n 1850.)

„Majíce in z krásného výtvoru národního básnictví, musíme jej

též z esthetického hledišt pozorovati. Zde vse záleží na ci.tu te-
náe. Kdo toho citu v sob nemá, ten též nemžev básních
tchto rozkoše nalézati. Nedo dílo z básnické duše vyšlé jen

opt v básnickém citu ohlasu najde. A pede, kdyby i toho citu se

tenái tchto básní v náležité míe nedostávalo, upíti jim nemže
žádný jarou sílu, pirozený cit a živou, na velém lnutí ku pírod za-

loženou obraznost."

„Jaromír a Oldich."
úvaha o básni z ohleJu krasovdeckéiio.

Nic by nebylo básni této škodilo, kdyby po verši pátém hned

bylo následovalo „„Ajta vece Vyho knz Olde"" atd. ; to popsání

chasy Yýhoovy jest však epické, jakéhož v Homeru asto doísti se

lze. Aby se neudlal skok, vkládá každý výborný básník v pohybování

njakou odcliylku (divertissement), aby nabyl asu k dokonení pohybu

toho. Druhá vc, s jakouž se v básni setkáváme, jest tak zvaný paral-

lelismus (rovnobžnost) ve východních básních, zvlášt v Žalmech, tak

obyejný, to jest, myšlenka se vypoví krátce, ale básník ji ješt rozvádí.

To dje se dvojím spsobem: 1. myšlenka zstává táž, ale forma se

zmní. 2. naopak, což tžší jest, ale povede-li se, zvýší se krása její,

ku p. „„Tehdáž mluviti bude k nim ve hnve svém"" a básník dodá í

„„a v prchlivosti své zachvátí je"". Tak i zde:
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„ „Noc s pevalíše pes pólnoci,

Pokroíše k jutru šedošeru.""

Prvuí verš by dostail, ale krása toho žádá, tedy optováno. Tu
jest forma jiuá.

„„Bóh ti bujaros da u vše údy,

bóh ti da vhlasy v bujnú hlavu!""

Zde jest forma stejná, ale myšlenka jiná.

„„Aj všia Praha mlie v jutniem spaní.

Za Prah s promodrujú vrši,"" . . .

I zde se myšlenka jen pechyluje.

„„Udeichu rány bubny hromné,

vyrazichu zvuky trúby hluné.""

Zde i forma i materie se jaksi stýká. Od místa „„vstane Jarmír

nad všiú zemiú opt"" poínaje až „„rozlétnu s radost po všiej zemi""
opakuje se myšlenka táž v gradací a posléze ješt Prahy, této hlavy

zem, vzpomenuto." (Z pednášky IV—VIII. ^^jn^ '^'/,,, '^^/u? "^/jo,

Vi2 1850.)

O básni „Beneš Hermanóv" dí Celakovský

:

„Báse má lyricko-elegický zaátek; též rozmr slok zde pozoro-

vati lze a dle toho podobna jest jinonárodním balladám. Týž rozmr
nalézáme u jiných národn-uáboženských písní a z tolio uzavíráme, že

snad dosti dlouho v ústech lidu žila a že dle ní utvoeny nové písn."
(Z pedn. VIII. ^j^^ 1850.)

Jaroslav.

„Máme ped sebou báse, kterážto ovšem k nejmladším náleží,

ale co do básnické ceny za nejprvnjší a nejpknjší ducha výtvor

v našem rukopisu se považovati musí. V básni, djem svým asi k roku

1004 se táhnoucí, vidli jsme zobrazený ruch válený a to jednorodce

se potýkati; asi 200 let pozdji již boj s cizím národem shledáváme

a to s Kmci Sasíky, jenž loupežn do vlasti naší vtrhli, ale narazivše

na tuhý odpor s Vakem se poradili. Takovýto vpád drancév pouhých
nehodil se ku ijrovedení zpvu vznešenjšího, hrdinského a protož také

ve form ballady vj'líen. Není pochybno, že dlouho žil v ústech národa.

V tetím pak zpvu již vystupují pedkové naši jako slavní vítzové
nad mnohem etnjším nepítelem, kterýžto asi v první polovici 13. sto-

letí pl tém Europy byl zaplavil. Již proto má dj více zajímavosti

pro nás, že u prosted nám pobratené Moravy se konal a že co výtvor

básnický tak zdailý jest, že malé epos ped sebou míti spatujeme."
„Již na poátku slibuje básník ehosi znamenitého vypravovati.

Hned na to vypoítává v zdailém poádku pohnutky dje; všecky epi-

sody výborn jsou vpleteny a hlavní myšlence až ku konci výborn na-

pomáhají."

„Zde v nemnoha sice, ale v krásných verších vylíeni jsou elní

hrdinové, jenž první pemohli jsou pesilu ohromnou onch divokých
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tlup, které kesanstvu celé Europy jižjiž záhubou hrozily." (Pedn. X,

'\2 1B50.)

Když hyl pedeslal historické jádro „Jaroslava", vyslovil se takto

o i)vci samém

:

„Nastane nyní otázka, kterak pevoc náš tuto látku pojal a pro-

vedl a v jakém pomru stál k dji samému."

„Že skladatel nebyl souvéký, o tom svdí již úvod „Zvstuju vám
povst veleslavná". Za pravdu mžeme vzíti to, že asi ^^0 nel> 40 let

po události samé ke skládání této básn pikroil, což i také s dívjším
naším udáním souhlasí. Básník tedy vážil z podání, avšak ne tuze vzdá-

leného ; kde však od historické pravdy se odchyluje, tu vlastn s v-
domím to iní. Buže pohnula lio k tomu nenávist k sousedm (Diviechu

sé Nmci kráse také . . . zabicliu ju i pobracliu sbožie), neb že veden

živou obrazností odchýlil se od historické pravdy, aby pikrásiti mold
vážný obsah básn, aneb že bylo teba odvodniti nepochopitelný tehdejší

Europ podnik barbarských svtoborcv asiatických.

Tedy v úvodu udává píinu války, totiž zabití Kublajevny." (Ped-
náška XI. ^^/j2 1850.)

„Uvádje básník píinu vpádu tatarského dává se nyní do popi-

sování krásy Kublajevny „Lepá Kublajevna jako luna" atd. Ta krása

mongolská jest arci vi tomu, co nyní o mongolském plemeni víme,

trochu smšná; nyní by takový popis byl ironie. S podobnou naivností

eeno, že chtla poznati cizí svt ; u mongolské sleny zajisté nemohla

touha vzniknouti po cestování, jakožto nevzdlanému, surovému kmenu
náležející ; to však nám dminku vnucuje, že byl básník vyššího rodu,

any v lytíských dobách i ženské cestovaly pro vyražení; to tedy na

chu tehdejšího vku ukazuje. Nastane otázka, je-li celá tato událost

s tatarskou princeznou jen pelud básníka úmyslný, aby odvodnno
bylo válené hnutí tchto svtoborných Asiatv, anebo zakládá-li se na

historické njaké píhod."

„Máme po ruce legendu nmecky psanou z 13. století, totiž le-

gendu o život sv. Hedviky; tam též o chámské dcei zmínka se iní,

že ve Sted (Neumarkt ve Slezsku) od obyvatel zavraždna byla a že

pak z trestu Božího vyrojili se Tatai na kesanské zem. Nyní ale

víme z Volyských letopis podstatnjšího cosi. Když totiž Mongolové

již Kyjeva dobyli, pinucen jest panující kníže Michail Vsevolodovi

utéci (6. prosince 1240) s klenoty a se vším, co mohl odstraniti, do

Halie k švakrovi svému, knížeti Danielovi, a když pak i sem se již

Mongolové hrnuli, ke Konrádovi, knížeti Mazovskémn. Ale vida, že i sem
se boue mongolská valí, obrátil se ku Vratislav. Když pak ku Sted
(Neumarkt), mstu ve Slezku mezi Vratislaví a Lehnicí ležícímu, se pi-

blížil, uinn naíi od nmeckých toho msta obyvatelv útok ; on oloupen

jest o veškeré skvosty své a ne jeho zavraždna. Tak vypravuje leto-

pisec Volyský. ]Michael byl dd manželky Pemysla Otakara H., Kun-
huty, otec otce jejího, Rostislava, knížete Haliského."

„Jestliže tedy básník, skládaje báse, jak se domnívám, asi 40 let

pozdji, o celý tém lidský vek od skuteného dje vzdálen byl a z po-

vstí již ponkud zatemnlých erpal, tu snadno pihoditi se mohlo.
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že si yéci ponkud zmátl a obrazivostí svou spojil i doplnil, jak jeho

umlecké intencí vhod bylo." (Pedncáška XII. '^is 1850.)
Posléze vyslovil se elakovský o této básni takto

:

„Tato báse zasluhuje zajisté, aby v elo všech ostatních posta-

vena byla, nebo jest nejdokonalejší ze všech. Zde spoádanost, lad

i sklad. Mluva jest plynná a ušlechtilá, verš hladký a pkn vždy za-

konený. Jaký tu básnický šperk, jaká tu hojnost pekrásných figur,

silných, neobyejných a pede pirozených tropv, pirovnání pevý-
borných, popis skvlých a mistrovských. Zejména vytknuty butež
popis Kublajevny, konání pedsevzatých arodjv, pak popisy bitev."

„Konen i dramatický živel jest zastoupen nkolika pknými vý-

jevy, jako jest dvojí modlitba z Žalmv, pak vyzvání Vestoa, pak
delší a zajímavá e Vratislavova."

„Také jednajících osob jest s dostatek ; i povaha jejich a krátce

pede dobe vytknuta: Kublajevna s prvodem svým („„ . . . junóv desf
i dv dv""), Vesto, tato co do charakteristiky temná stránka, jako

stín do obrazu vhozená, síla vojsk a Jaroslav. Tento jako hrdina kusu
jen krátce se v básni objeví. Je tu cosi podobného s Iliadou, kde
Achilles, tento hrdina básn, dlouhý as hnvem nakvašen odpoívá."

„Motivy jsou na jev a znané : na zaátku spáchání vraždy a ná-

sledkem toho msta nad kesany ; obtíže hrdin kesanských od nepátel,

žíze; na to první pomoc s nebe a druhá od vojska eského atd."

„Básník dostál úpln slibu svému, uiniv úvod: „Zvestuju vám
povs veleslavnú." Zajímavo jest uiniti parallelu mezi prvním bojem,
kde poraženi kesané, a bojem posledním, jenž se koní úplnou po-

rážkou Tatarv; jaké tu skvlé a plastické líení podrobných výjev
bitevních, kdežto jiných bitev, jako v Rusku, v Uhích, jen strun se

dotknuto; o bitv v Slezku neuinno ani zmínky." (Z pedn. XVII.
-=/, 1851.)

O estmíru dí:

„asu, kdy tato báse složena jest byla, uriti nelze; že však

starší jest, nežli pedešlé ti, není pochybno, nebo i co do provedení

i co do jazyka jeví se býti mnohem starší; mimo to i stopy pohanské
v ní nalézáme. Na její vtší stáí ukazuje i podivný, v nevázané svobod
si libující rozmr veršv, lišící se valn od pedešlých, a i zde jistý

plný rythmus sluch napluje. Možná však, že je to již od sbratele

pedlaná starší píse." (Pedn. XVIII. -^i\ 1851.)

Ludiše a Lubor.

„Tato báse nezakládá se na žádné historické události, nýbrž jest

svobodný výtvor básníka. Pvod vzala v 13. vku; nebo v ase tom

uvedeny do Cech hry „turnaje (sedání) zvané".

„Tato báse složena jest ve druhé polovici 13. vku a to snad

samým sbratelem a skladatelem Jaroslava, s kteroužto básní mnoho
podobností má n. p. „Znamenajte staí— mladí o potkách i o sedání!"

a v Jaroslavu: „Zvestuju vám povs veleslavnú o velikých potkách"
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atd. ;
pak popis dcery knéze Zálabskóho a v Jaroslavu popis Kubla-

jevny atd."

„Výklad ve Výboru (I. 1199—1200) položený, jakoby knz Zá-

labský, strojící ono sedání, král eský byl, jest bezdvodný ; raám za

to, že to libovle básníka jest, kteráž clitéla obsali básn této do dá-

vnjší doby i)osaditi."

„Rozmr osniislabinýcli veršv jest pravidelné provedený; verš

tento jest více básnictví západnímu bžný, tudíž i latinskému veršování

té doby píbuzný, ba i verši Dalimila podobný." (Z pednášky XXII.

«/2 1851.)

„I tato báse má svou poetickou cenu. Znamenati jest u ní ja-

kousi plastickou dokonalost; v dji samém jeví se veliká malba. Podán
v ní popis první cli turnaj. Pipomínáme to krásné optování „Zevzn
hlahol trub i kotlóv" atd. Jsme u hostiny, slyšíme hudbu, jsme svdkové
hrdinských skutkv atd. Zajisté to pkná romance." (Z pedn. XXIII

'•U 1851.)

Záboj a Slavoj.

Zpv tento mezi nejpamátnjší v naší sbírce pipoísti mžeme

;

on vším právem vedle estmíra za nejstarší píse Rukopisu Kr. po-

važován jest.

Obsah básn naší jest krutý zápas se sousedními Nmci, kteížto,

doleliajíce jrkož všude, na sousední zem, takž i na naši vlast brannou

rukou, národ náš již od pradávnýcli asv podmaniti a do poroby uvrh-

nouti usilovali.

Krom poroby, kterouž toto germánské plém všem národm pi-

nášelo, i to pohanským našim pedkm bylo protimyslné, že mravy
a obyeje cizí jim vnucujíce i náboženství a vše, co jim svaté bylo,

jim odnímali. Poskytuje nám báse tato jedno ze starých svdectví,

kterak statený náš národ odpor tmto vrahm inil, jak tehda, tak

po všechny asy až do nynjšího návalu jich odolával a bohdá již

odolá."

„Dj jest podniknutí dvou udatných muž, Záboje a Slavoje,

kteí opatrným zpsobem povstání proti hubitelm zosnovavše, ádné je

provedli a vlast oistili. Píse je bratry zove. Mohlo by se sice roz-

umti, že to knížata byli dvou rozliných kmenv pobratených, ale

považovati je mžeme i za skutené bratry. Litovati jest, že s úplnou

jistotou uriti se nedá, kdy se to udalo, padajíc v as neznámý."

„Jednající osoby Záboj, Slavoj a Ludk zdají se býti historické

osoby, ale nieho podrobnjšího se o nich nedoítáme; ani místnost

dje není blíže urena. Vše to jen všeobecn se podává, takže z toho

tém nieho nelze se domysliti."

„V historickém ohledu nic jiného nevysvítá, leda že do zem
vpád od Nmcv byl uinn, pak že oba hrdinové sebrali všecku

brannou sílu ve svém okolí a že posléze zvítzili" atd.

„S jistotou tedy nedá se nic tvrditi, ježto žádné památky nám
nepozstalo

;
pihodilo se ale mnohem více v onch nám tmavých
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dobách, o emž žádných nám známostí nezanecháno, a není nepodobno,

že již díve našim pedkm s Nmci zápasiti bylo."

„Kochejmež se tedy v kráse, kterou naše báse zajisté oplývá,

a ve vysokém stáí, o kterém svdí každý ádek. Že skládána nebyla

za dob, kdy kesanství již pevahu mlo a pohanství klesalo, jisto

jest; nebo v celé skvlosti staví se nám na oi doba pohanská i bo-

hatýrský ješt život našeho národa. Neobyejná síla Zábojova, jako na

zaátku básn ono obrazné vylíení poroby a spsob, jakým lze bylo

z ní se vybaviti, jakož i vše ostatní uvádí nás v mladistvý vek pedkv
našich."

„Co do metriky jest rozmr ovšem volný, ale vidti jest, jak se

verš dlé povahy jednání mní a t. d. Zdá se, že jen asi 15 prvních

verš z pvodní básn nám zachováno, jelikož v nich ješt metrm
slovanského verše hrdinského se zraí, dále jen snad chod básn z p-
vodního znní se udržel."

(Z pedn. XXIY. ^^[, 1851.)

„Mnohé spisy básnické jsou tak zpsobeny, že na první tení se

nelíbí dosti, vícekráte-li však teny, více a více obliby vzbuzují. Toho
zpsobu jsou národní písn. To platí o starých klassicích, to platí

i o Groethovi u Nmcv. Jen opt básník jej mže milovati; nebásni-

ekého ducha lidé jej hanívají. To svrchovan platí o naší básni (Záboj

a Slavoj)."

„V prvních pti verších již celý dj jako v jáde jest obsažen
;

vbec to u všech starých slovanských národních básní pozorujeme, že

thema hned na zaátku se podává. Srovnej píse „Ach vy lesi, tmaví

lesi" atd. (Opuštná), z ehož na elegický ton básn celé již uzavírati

mžeme; zvlášt v ruských národních básních to obyejno, nap. : „Ach,

vy vtry, vtry bujnyje" atd. Podobn i naše báse hned vzletným

obrazem z pírody zaíná."

(Z pedn. XXIV. ^^/o 1851).

Zbyho,

„Báse tato jest jakási romance. Jakýsi vladyka spupný uchvátil

dívku od jinocha milovanou, kterouž tento násilím vysvobodí z rukou
uchvatitele, pi emž krásným zpsobem vypravuje se podobný osud

holuba i holubice."

„Mže to býti istý básnický výmysl. Už hradu zpsob na po-

zdjší dobu ukazuje. Sic mohl by nkdo z užívání mlatu na vyšší stáí

její souditi, ale dvod ten není rozhodný, ano se domysliti lze, že

zbra v národ tak oblíbená se tak hned všude nevytratila. Zdá se

tedy býti novjší než estmír a Záboj. Podlé jazyka padá vznik její

asi do doby mezi 12. a 13. stoletím.

Je zde skoro veskrz pravidelný rozmr, kterýž oblíben v tak

zvaných Krakoviacích
; je to pvodn slovanské metrm, jež i Malo-

rusové znají. Hodí se k lyrickým, zvlášt elegickým básním."

(Z pedn. XXVIII. -'U 1851.)
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Kytice.

„Krásou této písn unesen peložil ji Goethe do nminy. I zdálo

se mu, že poádek slov njak je zvrácený, protož navrhl, aby se tetí

sloka dala na konec, což by arci pkný smysl dalo ; ale i tento po-

ádek dává smysl dobrý."

rz pedn. XXIX. ^% 1851.)

Jahody.

K této písni pipomenul el.: „Zde ctyrstopý verš se stídá se

tístopým. Tento verš i u Malorusv jest v užívání a velmi oblíben. —
Zde veliké skoky vidíme, jako vi^bec v lyrických básních slovanských."

K veršm

:

Yezdy mi iekáše máti:

„Chovaj Stí junoší!"

„emu s junoší chovati,

kdaž jsú dobí ludie?"

pipomenul

:

„S tím srovnej moravskou národní píse, jež zaíná:

„Vždycky mn matinka íkávala,

abych se jinoch varovala,

A já pede jinochy ráda mám atd.

(Pednáška XXIX. ^^^/j 1851.)

Jelen.

„Tato báse jest nejpknjší nám známá staroeská romance.

Ton její jest elegický. Nemalého pvabu dodává básni té krásný paral-

lelismus, jemuž podobný i ve Zbyhoni se nachází."

„Prvních 9 veršv má jakýsi hbitý rozmr, desátým již zaíná
vážnjší elegický ton. Z toho vidti, že metrika není založena na pouhé

náhod neb libovli, nýbrž na nem hlubším. Nemže nikdo nepozo-

rovati, že zde rythmem napodobuje se hbitost dje.

(Z pedn. XXX. i% 1851.)

Rže.

„V prvních pti verších jest jakési etzování myšlének".

„V této písni poznává dívka, sklamavší se v nadji své, marnost

lidských vcí, ehož pípadný obraz nalézá v i*ži vadnoucí. I sen její

symbolicky se smutným jejím osudem souvisí. To vše velmi volnou ly-

rickou hi*ou v jeden celek spojeno."

„Tuto píse nalézáme v jedné z ruských národních písní od ádku
do ádku. Když povážíme, že onano v echách, tato u Moskvy se

v ústech lidu ozývala, jak stará musí býti! Snad užší spojení obou

tch kmenv slovanských v 11. století ji tu i tam vymnilo. Zaíná
ona píse takto : Ach ty sádli, ty moj sadoik atd.

(Z pednášky XXX. ^^ 1851.)
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Žežhulice.

„ není teba zvláštního výkladu. Znamenáme zde zvláštní

chod veršv; jeden jde jako dol — trochaicky, druhý nahoru — jam-

bicky; tento zpsob i v 16. století se naskýtá."

(Z pedn. XXX. ^^/^ 1851).

Libušin soud.

„Nejdležitjší mezi rukopisy starými po Rukopise Kr. jest bez

odporu Libušin soud; on zajisté jest jedna z nejdávnjších památek

nejen co do jazyka, nýbrž i co do písma."

(Pednáška 31., již ml ^^3 1851).

V pednášce I. dne ^^jn 1850 dí o této básni:

^.Libušin soud jest báse nejstarší a pevýborné ceny."

Zmíniv se v pednášce 31. (^^a 1851.) o Dobrovského pochyb-

nostech o pravosti této básn, vyslovil se o díle „Die áltesten Denk-

máler der bohm. Sprache", roku 1840 P. J. Safaíkem a Fr. Palackým

vydaném, naež dí:

„Kdoby, výborné toto kritické pojednání peta, o pravosti ruko-

pisu doteného pochybovati chtl, tomu by ovšem pomoci jiné nebylo.

Jaká by to byla musela býti hlava, která by byla tak mistrovský kousek

zhotoviti mohla. Krom Dobrovského nebylo tehdáž slavisty, kterýž by

cosi podobného, co do jazyka, byl dovedl." — —
„Nalézáme zde ono bohatýrské metrm desítislabiné, o nmž

již díve e byla."

„Že listy tyto též z jakéhosi sborníka pocházejí, tušiti mžeme."
K zaátku básn té „Aj Vletavo, e mutiši vodu" atd. dí ela-

kovský: „I jinoslovanské písn upomínají nás zaátkem svým na zaátek
písn této, tak v ruské jedné písni:

Oj ty uaš batjuška, tichoj Don!
Oj, to že ty, tichoj Don, mutnechonek teeš?
Ach, kak mn, tichu Donu, ne mutnomu tei!

So dna menja, ticha Dona, studeny kljui bjut,

Posered menja, ticha Dona, blá rybica mutit atd.

(Oj ty náš tatíku, tichý Done,

Oj, pro že ty, tichý Done, mutu teeš?
Ach, jakže mn, tichému Donu, ne mutn téci!

Ze dna mne, tichélio Dona, studené prameny rj^í,

V prosted mne, tichého Dona, bílá rybka kalí, atd.)

„V básni té nalézáme podivuhodnou jednoduchost, nic tu není

marnomluvného."

Tím ukonena poslední pednáška dne -% 1851.
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Zápasy.

Povídka z pražského života

od

Serváce Hellera.

(Pokia.)

e tvrtek po této nedli rozpomenul se Jiík Hlavsa,

že jest již as, aby vyhledal i>ana Kikavu v jeho

ol)vyklé spolenosti ; v pi-vních dnech nechtl za ním
jíti, aby se nezdálo, že se k nmu dotírá, ale nyní

uznal již za nutné, pedstaviti se mu opt, aby otec

si)anilé Hermíny na nho snad nezapomnl. I ode-

)ral se tedy o sedmé hodin ke Stupartovm, kdež pan
Kikava obyejn veery trávil v kruhu nkolika denních

host, kteí již asi deset let svému stolu nahoe v levém
rohu vrni zstávali. Když Hlavsa do prostranné jizby

vešel, nebyl pan Kikava ješt pítomen, ale stl jeho

byl již obsazen až na „presidentské keslo" a jedno místo

na lavici u zdi. Sedli tu v malebné skupin proti sob
pánové Sarapatka, mistr bednáský, Švehla, strojník a

editel dílny v Dakov továrn, dr. Ostrý, žurnalista,

krupa Klimeš, ezník Fiala a magistrátní úadník Vaous,
zabráni do živého hovoru o rzných pedmtech a zá-

hadách obecného života. Jiík Hlavsa neznal se blíže s nikým z tchto
pánv a posadil se tedy k vedlejšímu stolu, který náhodou zcela prázdný
Itjl, vzal do ruky veerní noviny a zaal ísti ; ale ve veerních listech

nebylo nic napínavého, a takž obrátila se jeho pozornost záhy na pán
Kikavovy denní spoleníky, kteí jako o závod „zajímavé" vci si vy-

pravovali.

„Co pak máte, doktore, u vás nového?" tázal se pan Vaíious

Ostrého.

„Dnes náhodou nic," odpovdl tento, „leda že jsme dostali

z Augšpurku nový tiskací stroj, tak zvanou rotaku. Vera ji postavili

a dnes už jsme na ní tiskli veerník. To je vám zajímavý stroj, pánové!

Nelitujte chvíle a i)ijte se nkterý den o polednách na nj podívat,

když se tiskne odpolední list. Tento stroj, v nmž „nekonený" papír

se stáí, navlhuje si — parou — sám papír, tiskne na ob strany,

eže archy, kolkuje každý arch, skládá jej na tvero, poítá a ukazuje

na dvou poitadlech, mnoho-li arch se vytisklo a okolkovalo, a vyha-

zuje na druhém konci do podstrených koš po ptadvacíti hotových,

složených íslech novin, a to s takovou rychlostí, že za hodinu deset

až patnáct tisíc arch je hotovo. Do pipraveného stroje nedá se nic,

než válcový odlitek sazby, pak spustí se pára a již lítají ze stroje ho-

tové noviny. Dlá to strojnictví pokroky!"

„Úžasné!" pisvdil pan Vaous. „Já jsem vám vidl loíiského

roku v Curychu vystavený stroj, do nhož se na jednom konci surová
vlna házela, a z nhož na druhé stran vycházely již — hotové kabáty !"
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„Je-li možuá? Aj, aj, aj!" podivili se nkteí ze spolenosti; ale

stroJDík, mistr Švelila, vyhrnul nos, usmál se významn a pravil:

„To není pece ješt nic ! Jistý anglický inženýr vynalezl a sestrojil

mašinu — vidl jsem ji vlastníma oima v Pešti pracovat — která

všechno dlá jako celý lihovar. Jest také dle toho veliká — hotový
špejchar! Do tohoto stroje sypou se vám na jednom konci, hned ze

železniných vagón, surové brambory a na druhém konci vycházejí už

z nho — opilí dráteníci!"

Celá spolenost dala se do hlasitého smíchu a nikdo neuznal za

dobré tuto zprávu kritisovat. Když se byl smích utišil, utel si doktor
Ostrý brejle a podav sklepnici prázdnou sklenici k naplnní, ujal se

opt slova.

„To dopadlo, pánové, jakobychom se pedhánli v prášení; co mé
zprávy se týe, pipomínám ješt jednou, že jest každému volno na náš

stroj se podívat a dokládám, že nám budete každý upímn vítán, pi-
jdete-li se pesvdit. Avšak bude dobe, když list zase obrátíme, nebo
špatné píklady jsou nakažlivé a kdybychom u vynález setrvali, mohli

bychom vynalézti ješt stroj na dlání dobré a špatné povtrnosti. Aby
nás takováto nehoda nepotkala, povím vám malé dobrodružství, jehož

jsem vera odpoledne zažil. Sedím vám po obd, nic zlého netuše, ve

své, po ddekovi zddné lenošce, kouím dýmku míru a pemýšlím,
jak asi dopadne ta nynjší mezinárodní zápletka. Tu pichází služka

a hlásí, že je venku njaký pán a že chce se mnou mluvit o dležité

záležitosti. Pravím, aby ho uvedla, a za chvilku vešel vám do pokoje

malý pizrzlý lovíek s vynívajícími maušetami, špiatým stojacím

límcem a dlouhými, do špiek pistiženými nelity, ervenou kravatou

a tak dále. Nabízím mu židli a tážu se, ím mohu sloužit? Mužík po-

potáhl si manšety a spustil takto : ,Jmenuju se Sylvestr Sádlo a jsem,

s otlpuštním, ženský krejí. Ale pišla bída na kozáka a pohroma na
naše emeslo ; zídily se celé továrny na obleky pro dámy, ženské pletou

se nám až nedovoleným spsobem do emesla, zkrátka, krejovina mi
nejde. Ostatn se mi to jednotvárné emeslo také již znechutilo a tu

pomyslil jsem si, že bych mohl njak tžit ze svého jinakého vzdlání.

A vidíte, pane doktore, proto jsem vlastn k vám pišel. Já tu už pes
deset let piln noviny a myslím, že bych nyní už sám njaký ten mi-

zerný lánek mohl napsat; picházím tedy, abych vaší redakci nabídl

služby své jakožto stálý spolupracovník. Chci se státi žurnalistou a prosím

vás, abyste mne uvedl do cechu'. Co tomu eknete, pánové?"

Nkteí z poslucha, jako magistrátní úadník Vaous a krupa
Klimeš, kterýž slynul jako veliký „tená", dali se opt hlasité do

smíchu, jiní usmívali se toliko, jakoby nevdli vlastn, co tomu íci

mají, anebo ki-ili rozpait rameny. Pan Yaous, vytev si rozslzený

zrak, pravil:

„A neptal jste se ho, doktore, na jaký obor asi aspiruje?"

„Ovšem že," odpovdl Ostrý, „a on prohlásil — beze žertu —
že má nejvtší zálibu ve vcech diplomatických a že by se tudíž nej-

radji nabídl pro vci zahranin."
„Nu a jak to skonilo?" vyzvídal pan Klimeš. „Nepochybn pro-

lilásil jste s politováním, že není v redakci žádná " apertura, naež
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On, abyste mu tedy aspo zapjil na estné slovo do zejtka deset

zlatých, co?"

„Neuhodl jste, akoli podobné rozpravy obyejné takto konívají,"

odvtil s úsmvem Ostrý. „Já jsem vám tomu panu Sádloví odpovdl
asi takto: „Milý pane! Vaše snaha je smélá, ale ctihodná. Než, i)o-

híchu, umní i emeslu žurnalistickému musí se lovk zrovna tak

vyuit, jako jinému ; vy myslíte, že máte již dostatenou prpravu theo-

retickou, nu dobrá, dejme tomu, ale praxe vám zajisté schází docela.

Tite, píteli, žurnalistický stav je zízení demokratické a tu odporuuje
se, aby lovk zaal od píky. Protož kdyby vám bylo libo — u nás
uprázdnilo se místo redakního sluhy, ježto dosavadní náš famulus kdesi

skladníkem se stal . . . máte-li chu, odporuím vás a mohl byste teba
ihned nastoupit." A co myslíte, že mi ten rozený diplomat odpovdl?
,Pane doktore,' pravil, ,špatný voják, který nemj^slí, že má v torniste
berlu maršálskou! Já nabídnutí vaše ochotné pijímám, a budu-li pijat,

postarám se, aby nikdo z pán redaktor nevycházel na ulici bez

amrdy nebo knoflíku.' A tak stalo se, že je pan Sylvestr Sádlo ode
dneška n nás redakním sluhou."

„Vidíte, doktore, jak je to smšné a zvrácené, když se tlaí lidé

do emesla, jemuž se nevyuili," vykládal na to ezník a uzená pan
Fiala; „a pece podporujete stále tu svobodu živnosti. Kdybyste vdl,
jací lidé už do našeho emesla, hlavn uzenáského se pipletli! Pro-

vazníci, hebenái, friséi a tak dále vrhli se na dlání párk, salám
a jitrnic. Pedstavte si jen, co to obnáší, když dlá frisér v sobotu

jitrnice, a budete ihned pro prkaz spsobilosti!"

„A vidíte, já nejsem pro prkaz spsobilosti!" zvolal s žertovnou

vážností strojnický mistr pan Svehla. „A se postaví nkdo na mé místo

anebo na místo kteréhokoli našeho dlníka a a nám udlá a zídí stroj,

když se tomu neuil! To jsou samé láry fáry! Bud to ten lovk ne-

dovede, a pak se ho nebojíme; anebo to dovede, a pak — pro by

nesml emeslo provozovat?"

„Víte co, pánové," ozval se mistr Sarapatka, „my všichni, jak

zde jsme, až na dr. Ostrého, máme ze svých emesel pece už každý

aspo jeden dm; pro bychom nepáli také tm, kteí se po nás

o štstí pokoušejí, asi mají prkaz anebo nemají? Ostatn my to ne-

rozhodneme, a proto myslil bych, abychom zase list obrátili. Co íkáte,

pánové, tm nepokojm v našich mšanských sborech?"

„My tomu nerozumíme," prohodil rozmarn pan Klimeš. „My
nejsme qua-militaris, my rozumíme jenom vcem civilním."

„Ah co, jaké pak rozumní!" durdil se pan Sarapatka. „Tomu
Tozumí každý, když se ekne : má být anebo nemá být u našeho sboru

eské velení? Pan auditor-hejtman a ješt ten druhý doktor ekne sice,

že tomu pece nerozumíme, že nejsme jen tak spolky pro zábavu obe-

censtva, nýbrž že jsme ástí armády, a ta že má jedinou a nezmni-
telnou e uvnit i zevnit ... nu dejme tomu! Ale, když jsme polo-

viním vojskem, zvolal ondy soused Méchura ve valné hromad, pro
pak máme místo dlostelectva jenom stíkaky, tak že, když je na p.
installace pražského purkmistra, mimo naše sbory vyrukují jenom hasii

se svými pumpami a voznicemi . . . Když jsme tedy qua-militaris, na-

40
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vrlmju, abychom vyslali do Vídn k panu ministrovi války deputaci

s prosbou, aby nám bylo povoleno zízení mstského dlostelectva. My
že ty kanóny a lafety sami poídíme, a když by jich stát proti nepíteli

nkdy poteboval, že je arci ochotn postoupíme. Poukáže-li pan ministr

na nebezpeí cviení s tímto druhem zbran, nech odpoví deputace, že

nechceme s tmi dly ani cviit ani manévrovat, nýbrž že si jenom

pejeme, aby o Božím tle a pi installaci pražského purkmistra místo

stíkaek mohly vyjet naše sborové nebo obecní kanóny .... A co

myslíte, že tomuto návrhu ekla slavná valná hromada? Všechno dalo

se do hlasitého smíchu, a pec nebylo v tom návrhu nic vlastn

hloupého. Myslete si o našich sborech co chcete, ale poíditi nkolik

baterií lehkých elegantních dl, jež by vojenský erár v každou chvíli

si mohl vzíti, není zajisté nic neloyalního, a zda-li by ozbrojeným

sborm pi velkých parádách lépe slušely baterie dl, než ervené

voznice a stíkaky, o tom nechám rozhodnouti vás, pánové. Já myslím,

že bude také u nás jednou zízena ádná zemská hotovost, a potom

stanou se naše mšanské ozbrojené sbory zízením opravdu cenným.

A tak neškodila by jim ani ta dla, jež naše poslední valná hromada

zamítla.

"

Když byl mistr Šarapatka toto povdl, otevely se dvée a n-
kolik pán u stolu zvolalo najednou: „A, pan Kikava! Konen!"

„Ano, pan Kikava v životní velikosti!" pisvdil vesele píchozí

a povsiv kožich, epici a hl do výklenku u okna podal všem poadem
ruku a usadil se na své presidentské místo. V tu chvíli pak zpozoroval

u vedlejšího stolu Hlavsu a zvolal: „I hlehle, tuto pan professor! To
mne tší, no no ! Tak abyste si hned pisedl k nám, bude nás aspo
zrovna do páru !

"

Na to pedstavil Jiíka Hlavsu svým denním spoleníkm a posadiv

si ho vedle sebe oslovil sklepnici, kteráž mu byla pinesla pivo

:

„Tak, Anko, a je dnes pivo jako malvaz! A nezanedbávejte mi

tuto mého mladého pítele •—
• kdož ví, jest-li vás nevyvede!"

Na to obrátil se definitivn ku spolenosti a pravil

:

„Tak o em byla e, vašnostové? Zdálo se mi, že jste jak ná-

leží veselí."

„Ach, to my jen tak!" odpovdl mistr Švehla. „Povídáme, co

nám na jazyk pijde a, vyznávám zkroušen, že jsme pomlouvali ne-

pítomné, zejména vás, pane Kikavo. To prý, že jako už nepijdete,

že nesmíte, že byste byl bit a kdož ví co ješt ty zlé huby napovídaly."

„To vím, že nenecháte na lovku dobrého vlasu, ale však já se

vám píležitostn odmním. Ostatn jsem se dnes skuten trochu opo-

zdil — prosím vás, vždy víte, co bývá nkdy zlosti s tmi nájemníky

!

Dnes jsem vám dával celé odpldne audience; ten chtl nová kamna,
ten správku podlaliy, tetí zase žaloval, že nedrží okna, ponvadž prý

jsou pehnilé rámy, tvrtý zase navrhoval, že si dá byt pkn vymalovat,

abych polovici piplatil — k smíchu, já mu mám z polovice zaplatit

jeho malbu! — pátý žaloval, že je pízemek plný myší a tak dále

a tak dále . . . však víte, že mám dva velké domy a znáte ty sekatury

!

Za uvážení hodnou uznal jsem beze všech obtíží stížnost na ty myši —
prosím vás, když se v noci pod podlahou prohání nkolik set krys.
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a když tato nees i nad podlaliu se odvažuje, to je velice nepíjemné,

to se již musí pomýšleti na odpomoc ..."

„Ach co pak myši!" vpadl Kikavovi do ei pan Fiala. „Ty
jsou všudo a každý se jich mže žhavit sám. U nás na píklad domem
jenom hýhají, ale mne to délá jux: lidé je všelijak otravují a chytají,

psi a koky se s nimi rvou, mj Jaroš stílí je s prvního patra Hol)ertkou

a já sám, když tak jsem pi humoru, délám si s nimi kratochvíli!"

,,1'kná to kratochvíle!" zvolal opovržlivé mistr Šarapatka a od-

plivl si.

„Hrome!" v/kikl pan Fiala. „Vám bude z toho snad ješté nanic?

Ilahalia! Toté jako byste byl njaká sleinka! . . . Tak vy tedy myslíte,

že není s krysami žádná zábava? No tak si jen poslechnete. Já mám
v pízemí, zrovna vedle krámu komrku, kterou myši rády navštvují

;

ve dne, dokud sekáme a dokud tam stálo lidé se prohánjí, bývá tam
zboží, ale po obcliodé nenecháme tam ani kstky. Myši láká tam vné
z masa a krve, ale sousta tam nikdy nenaleznou. Nókdy však, když je

mi do žertu, zavsím do háku u stropu na dlouhou šru lehký de-
vný talí s kusem opeeného, lib páchnoucího špeku, ale tak, že talí

jenom uprosted, jak se íká, zrovna v tžníku je zavšen, kdež také

slaninu jsem pipevnil. Když to je hotovo, sednu si do krámu
k okýnku a dívám se tiše, co bude následovat. Vn opeeného špeku,

rozumí se, zane brzy úinkovat a myš vylézá za myší. Každá vycítí

arci okamžit, kde špek visí, a ponvadž devný talíek nedaleko nad

podlahou se vznáší, zane jedna po druhé na nj skákat. Ale jakmile

na vyskoí, zváží se talí a myš spadne okamžit dol. Pak vyskoí
znovu a spadne znovu, a totéž dlají i ostatní, tak že houpaka usta-

vin pracuje, až krysy zlostí funt a ocasy zuivé se ohánti zanou,

avšak houpaka nepichází z klidu a rozvzteklené myši dají se konen
ze zoufalství samy do sebe a zanou se zuiv rvát, naež mj Jaroš

tlobertkou do nich zane prášit .... Jindy zase na ty mrchy nalíím,

ale jak! Vezmu nkolik bitev, rozevu a pivážu je na la na podlaze

tak, aby sebou žádná nemohla pohnouti; pak vezmu špek a namažu
jím siln ostí bitev, tak že toto v bílém tuku je obaleno, a jdu zase

k okýnku do krámu, anebo radji nahoru spát, ponvadž se tento ex-

periment nejlépe daí v noci. Myši vylezou totiž z dr, jdou po ichu,

.najdou špekem namazané bitvy, zanou je lízat a — ráno nalézáme

pak podél bitev celé hromádky uezanýcli myších jazýk. Že pak myši

bez jazýk nemohou obstát, rozumí se samo sebou."

„Vy jste už ten vyšší nebo nejvyšší krysa, sousede Fialo!" zvolal

se smíchem pan Kikava. „Ale dovolte, abych vám pipomenul, že to

není vhodný pedmt rozpravy. Co pak, abychom si o nem jiném

promluvili? Jak pak, pánové, je už pražská obec hotova s upravením

kamenného mostu?"

Z host kolem stolu nikdo neodpovdl; nkteí pokrili rameny,

jiní vbec bez pohnutí mleli.

„No, nikdo nic?" otázal se opt pan Kikava. „A což vy, sousede

Fialo, vy to musíte pece vdt ! Vy máte na Malé stran krám a chodíte

tedy pes kamená!"
40*
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„Je pravda," odpovdl chladn Fiala, „mám na Malé straue krám

a chodím tam, ale nejdu nikdy pes kamenný most, nýbrž zacházím si

vždy radji pes etzový!"
„A pro to?" tázali se dva nebo ti hosté zárove.

„Pro?" odpovdl pan Fiala. „Protože je na kamenném most
každý pátý krok njaký svatý, a abych ty všechny nemusil pozdravovat,

radji si zajdu. To aby ml lovk pes celý most klobouk v ruce!"

Všichni kolem stolu se opt zasmáli, nejmén arci pan Kikava.
Tento ujal se opt slova a cht k vli svému chránnci, Hlavsovi, který

za panujícího diskursu ani ke slovu dostati se nemohl, ei njaký vá-

žnjší smr dáti, ponavrhl opt zmnu ei a pravil:

„Ale te bych myslil, pánové a pátelé, že bycliom si mli poho-

voit také o njaké vci vážné. Tch frašek bylo snad už dosti— ped-
pokládám totiž, že jste za mé nepítomnosti také nic moudrého si ne-

povídali. Zde máme nastávajícího professora a vychovatele naší mládeže,

o níž noviny íkají, že je naší nadjí. Nuže, skoro všichni, jak zde

sedíme, máme kluky
;
pohovome si, co bychom z nich mli udlat, aneb

co z nich udlati hodláme, a tuto pan professor poví nám pi každém
ísle své mínní. Pravda-li?"

„Povím s radostí, eho si budete kdo páti, ale myslím, že tak

zkušení pánové sami nejlépe vdí, co ze svých dtí udlat," odpovdl
Hlavsa.

„No to se rozumí," pisvdil pan Kikava, „ale proto pece ne-

škodí, když o vci promluví také lovk uený. Víte, my zde, až na

dra. Ostrého, jsme lidé vesms praktití a nepejeme hrub tomu ue-
nému smru, ponvadž z nho nic už nekouká, ale spravedlnost a také

praktická poteba žádá, aby slyšena byla i druhá strana, jak íkají

noviny.

"

„To je pravda," pravil pikyvuje hlavou krupa pan Klimeš, „a
se všechno vždy se všech stran uváží. Ale já se proto pidržím pece
jen smru i)raktického, ne že bych snad byl nepítelem vdy nebo po-

kroku — Bh uchovej ! — nýbrž proto, že mám praktické zamstnání
za zdravjší a výnosnjší, než všelijaké to školní nebo kanceláské se-

zení. Ale pro vzdlání jsem a také pro stálý pokrok. Já si myslím, že

se má vda vždy více spojovat s prmyslem a emeslem, a proto vycho-

vávám své dti tak, aby dovedly nkdy ve svých oborech razit cestu

pokroku.

"

„Nu a máte nadji, že se vám to podaí?" tázal se mistr Švehla.

„Mám!" odi)Ovdl drazn pan Klimeš. „A povím vám hned

píklad. Já vám mám kluka, jmenuje se Kristián, ten má hlavu a smysl,

že byste se podivili, a což nej zvláštnjšího jest: on má náramný talent—
k pekaství."

„K pekaství!?" zvolala se smíchem celá spolenost. „Tot neslý-

chané!" doložil Ostrý. „A jak pak jste tento vzácný dar ducha zjistil?"

„Jak jsem jej zjistil? Jako se každý talent zjišuje!" odpovdl
pan Klimeš. „Talent se vidí, pozoruje, cítí, na ten není potebí dlat
žádných, jak se íká, experiment. Tak tedy mj kluk má talent k pe-

kaství, ale náramný talent, pravím vám! To nebude jen tak obyejný
peka — on pošine své emeslo daleko do pedu, on slouí runí práci
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s duchem, on postaví pekaství na védeckó základy, on stane se refor-

mátorem veškerého pekaství!"

Po tclito slovech, jež byl pan Klimeš pronesl s jakýmsi komickým
pathosem, propukla spolenost ve hluný smích a veselá nálada dostou-

pila svého vrcholu. Již nebylo lze docílit, aby jeden mluvil a ostatní

poslouchali, což ostatn tím asem také proto obtížnjším se stalo, že

všechny okolní stoly zvolna se byly obsadily a neznámí lidé kolem
pilné naslouchali, a takž zaali naši hosté u rohového stolu mluviti

sjjolu po dvou, ve tech, hlasem pidušeným a s vetší než díve vážností.

Pan Kikava zabral se do hovoru s .Jiíkem Hlavsou, a ím déle s ním
mluvil, tím více se mu ten , mladík" líbil. Pojednali spolu o nejr-
znjších vcech, a pan Kikava zpozoroval, že má Illavsa „ze všeho

rozumný náhled" a že je vl)ec lovk velmi iperný.

Tak minuly dvé, ti hodiny, a když byla jedenáctá odbila, povstal

pan Kikava a jiravil

:

„Tak, pánové, mj as nadešel! Zdržet se nesmím, toC víte, sice

by bylo doma kázání. Chce-li nkdo se mnou, dobe; nechce-li, také

dobe, však já trefím. Peju dobrou zábavu!"

Hlavsovi pak, který mu ochotn do kožichu pomáhal, pravil pan
Kikava: „Tak, pane professore, ujednáno: v nedli jste u nás u obda!
Pijte k nám hned i)ed polednem, asi o jedenácté, a pojte pak se

mnou do vinárny. Ale jist! A nyní s Bohem, mjte se dobe!"
„Pijímám s radostí vašnostino pozvání," odpovdl Hlavsa; „ale

prosím za dovolení, abych vás sml doprovodit."

„Máte o mne strach, hahaha?" zasmál se pan Kikava. „To by
bylo zbytené, náramn zbytené, nebo jsem já starý kozák, který se

v pražských ulicích i v noci dobe zná. Ale udélá-li vám to radost —
nuže pojte! . . . Tak ješt jednou, pánové: Dobrou noc!"

„Dobrou noc!" ozvalo se zárove z nkolika úst a pan Kikava
s Jiíkem Hlavsou odešel. Ale ostatní pánové u rohového stolu ješt
asi hodinu si posedli. (Pokraování.)
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Šotek.
Fantastická báse od Svatopluka echa.

(Pokraováni)

\

wfoeská delegace šotka v pasti

1s s pýchou vezla jásající vlasti

;

oslavou je vítal národ vdný,
pestrých spolk prvod nekonený
a hold nadšený jim eník vzdával

:

kvítím, vavínem je obsypával

Kterak na vkj- zvst veleslavnou

génij vlasti ryje v djin desky,

že jich umem, prací neúnavnou

erta domohl se národ eský.

Ale nejvroucnji ze satana

tšila se klerikální strana,

neb jí pinesl ten zloboh malý
pádnou zbra na zkrotlé liberaly.

V naší dob smutné, která ví
tomu jen, co váží se a mí,
hlinou jen si krtí dráhy ryje

a íš netlesnou, mimosvtskou,
z níž k nám svtlá útcha se lije,

prohlašuje za bácliorku dtskou

:

jaký triumf pro zastance víry,

pro nevrce jaké zahanbení,

když tu náhle v atheismus irý
rarach živý smle zuby cení,

rarach onen, jehož chvost a rohy

lehtaly jen k smíchu neznabohy.

Nyní mže hmatat každá ruka
dkaz pravd, jimž uí vrouka.
Tento as je s kathedrály boží

posupný jen chrli líce šklebné,

ale nad ním již si divák složí,

celou stavbu krásy pevelebné,

pilív a rozpon tvary sliné,

hrdých íiál kvty nebetyné,

hvzdnou klenbu nebeského týnu

s božím trnem v kru serafín,

všechny pravdy, kteréž nebem psány
v písem svatých vkovné blány.

Takto kázal hromovitým hlasem
tábor pravovrných, do své schrány
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pijav drahocennou klícku s asem.
A hned pout valné poádány,

hy lid všechen spatil tyto divy,

pekla, vných trest dkaz živý.

Ze všech kraj eských, od Šumavy,

Brd a Krkonoš, z dáli, blízka

vypravila záhy každá víska

pod korouhví šumné, pestré davy,

sesterská pak Moravnka zvlášt

vyslala sem zevšad liosty etné,

rudé koženky a modré plášt,

bílé haleny a frýdky kvtné,

líka roztomilá oek jasných

pod šátkem, jenž hoel mákem planým,

nad obrubou snžnou límc ásných,

nad živtkem tpytn vyšívaným

smjící se kvítím, pestrou stuhou

jako svží májový kraj duhou —
A vše tlailo se od úsvitu

do veera kolem klece s ertem,

obklopeným stráži jesuit,

kteí vzn nauili žertem

hlku peskakovat navzdor pejsku,

vzácné hosty vítat po hebrejsku.

A co kouzlo stále svží vleklo

proudy lidstva na výstavu divnou,

dvtip zbožný pinucoval peklo

pispt nebi znamenitou hivnou

:

vnoval-t vstupné na missie

k divochm, jež kesan vidí s žalem

ped modlami mrzce sklánt šíje

na koral výspách v hájích palem.

Necha bída zemí vládla kolem

a plá hladu srdce zrýval bolem,

na klec pršel zlata liják stálý

pro ubohé hndokožce v dáli.

Chut na výstavu ábla nošen

halí poslední žebráckých mošen.

A ne pouze z ech — i z konin jiných

národ na pout do Prahy se dával,

která jedva ve zdech pohostinných

stsnat mohla i)lemen rzných nával,

až jsi domníval se, že tu znova

zkvetla pestrá doba Rudolfova.
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I sám Barnum peplul moské vlny

získat pro své sbírky v jatém skítku
perlu perel za milión plný

Utržil jen posmch za nabídku.

Ale zpupná voltairovc smeka
z ohromení probrala se brzy,

z šotka tropila si posmch drzý:

Chatrná to na hlupáky léka!
Kdož ví, jaká liška z ertí kžky
vystrkuje šibalské ty ržky?!
Zázrak již jako straek v žitu

narobila chytrost jesuit,

pro by jednou vtipn nepevlekla

jakés morce za vyslance pekla?!

Vstali též, jak bývá obyejn,
moudí prostedníci v lítém sporu

pravíce: Jak vy, my neseni' stejn

osvty znak hvzdný na praporu;

zde však pedem k lidu hledt sluší

prostých srdcí, nezkalených duší.

K emu viklat jeho vroucí vírou,

která jediná ho vznáší k jasu

nad života trud a hmotu irou?
Jeho mysl pipjala se k asu
vírou pevnou, dtskou, pohnutlivou —
na v nm budit skepsi kormutlivou?

Protož díme: Neberte mu asa,
jenž mu hrozbou zlého, k dobru ostnem

!

Varujeme: Xebete mu asa!
S pochybností snadno v srdci sprostném

zahnízdí se zbujnost prostopasá,

snadno sveepost se v davy vhostí

a zmar kázn s pustou nemravností

nad troskami všelikého ádu
zídí hrubé zvíeckosti vládu.

Neberte jim nevinného asa!

Aj to krásné ády jsou a mravy
— jizliv zas atheismus praví —
jimžto teba lži a šalby bídné!

A zde obé pec je oividné:

Vydejte klec s nevídaným ptákem
na chvilku jen vdeckému soudu -

neshledá-li humbug za bubákem,
sami nadáme si slepých bloud.
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I>U(liž! lirdó zvolal tábor zbožný.

Universit klec na stl dáme,

a v ní koná všecben rozbor možný.

Dozor jen si pi tom ponecháme,

neb vždy veda páchne trochu sírou,

nekvasíc — žel bohu! — dobe s vírou.

O soudce se shodli — le ó žaly

!

neblahý as vády samé plodil.

Dvou ted universit boj se zrodil

:

eská s nmeckou se o klec rvaly,

každá tvrdíc, že jí pednost dává

vyšší vdy kvt a stará sláva.

A již málem vztekle roztrhnuly

erta v nmeckou a eskou pli,

když tu vláda echm pikla ábla.

Zaiela ovšem zloba divá

:

Ve všem kivdí nám! I asa shrábla

milák tch ruka, vn chtivá!

V aule slavné, v síni velkolepé

na zkušebním stole v tsné kleci

rarach na bidélku zuby klepe,

s bázní oekává píští vci.

Teskn povyhlédá sítí drát
na pedelly, v plném majestátu

tímající berly, v pestrém hav,

s barety na povznesené hlav.

A dál krouží plaché jeho hledy

po nesetných jasných svtlech vdy,
po vhlasném, mnohohlavém sboru

ádných, mimoádných professor,

docent, hvzd nejnižšího ádu,
které skromn míhají se vzadu.

Sotva obhlédnout si troufá Múza,

natož líit slavné shromáždní,

z nhož obchází ji svatá hrza.

Kliní dirkou jen tam vsýlá zení
stojíc v bídném neuenc davu,

s nimiž vrátný kolleje se trudí,

an je od posvátných prah pudí

bakulí svou jako stádo bravu.

Uvnit zatím rektor vážných vzhled
ení latinsky ve vdc stedu:
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Dikj' vlád, jejíž ruka štdrá
úkol estný, a i tžký klade

naší drahé almae matri v bedra,

by v nm zkusila své síly mladé.

Úkol estný. Nebo v této chvíli

zraky všeho ueného svta
k naší škole vysoké se chýlí,

jíž tu kyne vné slávy meta,

rozsouzení sporu, který dlí
vzdlaného lidstva obor celý,

a snad velkých záhad rozešení

(i to možné!), které z šera vk
stále míhaly se ve lovku,
zdroje hrz a muk i povznesení.

Okamžik to velký, velevážný

!

V naši ruku pravdy na obranu

vložil me svj vdy génij strážný.

Bez dechu vše hledí v tuto stranu,

školy vysoké vší Germanie

chtiv zdají o té schzi zprávu —
Jaký div, že srdce prudko bije,

tušíc blízkou pohromu neb slávu!

Úkol tžký. S jedné strany vda
neúprosn jádro vci hledá,

hloubadlo své bezohledn noí
na dno záhad, nedbajíc, zda spolu

pedsudky by mnohým svaté boí,

hnvu jejich nedbajíc ni bolu.

A zde zvlášt teba šetit bdle
písné vdeckosti, kdy k nám zírá

bystrým okem lovenstvo celé,

slovo každé ode rt nám sbírá.

Jaká hanba, jakby škodolibý

soupe jásal z každé naší chyby

ped tím obecenstvem, v také roli!

Do druhé zas vážky ohled padá

na poteby naší veleškoly.

Nebo naše alma staro-mladá

trpce žehrá, že je tvarem kusým
(žel, že znova ránu jitit musím!)

bez fakulty, kterou práv snadno

vzbouit mže naše rozhodnutí —
Všechny tyto zetele nás nutí

piln vážit, co zde init radno.

(PokraoTánl*)
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ROZHLEDY
V literatue, umní a vd.

Listy o divadle.

Píše Jostf Kuffntr.

III.

Na repertoiru objevily se: Nerovné manželství od O. Piukasa,

Uhlíi od Gillea a Antony od Dumasa staršího.

Národní divadlo cas od asu pináší kusy starého a staršího re-

pertoiru, „al)y znenáhla pedveden byl obecenstvu obraz nenáhlélio v.v-

vinu dramatického uméní", tedy s jakýmis vychovatelskými intencemi.

Je to také ást programu Národního divadla, akoli ne hlavní. Dumasv
Antony vedle své romantinosti zajímal také spsobem, jakým byl vy-

praven. Djem spadá do první polovice století a všeobecn napadly

krátké živtky na damskýcli toiletách a u pán šosaté kabáty s širo-

kými pes ramena límci a úzkými spodkami, dole u stevíc rozštpe-

nými. Byla to malá extravagance ve vné jednotvárnosti bžnýcli

scéná a podává vítanou píležitost k nkolika slovm o scénování kus.
Scénovati znamená dílo básnické na jevišti ve skutek uvádti,

pomocí osob, dekorací, rekvisit, nábytku, kostum. Scénování je umním
a jde po jistých zákonech psychologických. Sestavení scény znamená
sestavení jistého okolí, které by odpovídalo jisté pedstav.

Všecky zvláštnosti a podrobnosti obklopujícího nás okolí unikají

skoro naprosto naší pozornosti. Vezmme nápadný píklad. Peložme
se na okamžik do Cíny, která vzhledem k Evrop je zemí nad míru

výstední, a uznáme, že zrak náš není schopen vypátrati rznosti mrav,
spsob a kroje, jimiž lišily se od sebe rzné doby zem. Mezi mi-

lionem divák snad ani jediný nedovedl by rozeznati, v em liší se

módy ínské tisíc let od sebe vzdálené. Tento píklad vru mže vy-

volati jakousi nedvru naproti tak zvanému lokálnímu koloritu scenerií.

A naše dotyné vdomosti nejsou mnohem obšírnjší, co se ostatního

Východu dotýe, Asie, Afriky, Egypta, ba i ecka, ani ím nevyjímaje,

obzvlášt z prvních dob našeho letopotu.

Vše, co se vymyká z dosaliu naší nejbližší uinné zkušenosti,

pozbývá znenáhla rázu pesnosti a pravdpodobnosti. Pedvete šedesáti-

letému lovku chronologickou adu nákres, pedstavujících módy, které

od vrstevník jeho byly pijímány, poínaje jeho narozením, ani je po

vtšin nepozná a budou se mu zdáti schváln vymyšlenými a zcela

pravdnepodobnýini. Z té píiny je pi scénování kus, náležejicícli

dobám jiným, každá pílišná vrnost archaeologická, každé snášení

etných detail nejen zbyteno, ale i na úkor pravdpodobnosti, na úkor
dležitého zdání pravdy, které je na scén požadavkem prvním. Jde-li

o vlastní národ, o národy bližší, máme ovšem vtší souhrn znalostí,

nežli o lidu cizím, teba souasném. Veliký poet divák má spso-
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bilost rozeznávati doby slohu v dekoracích, nábytku i kostumech, aspo
hlavní doby. Sloh Ludvík tináctého, trnáctého, i)atnáctého, šest-

náctého jsou také známy, le kolik divák dovedlo by uriti zvláštnosti,

jimiž se za onch as lišily od sebe módy ? Obecenstvo nestará se

o neshody a poklesky, které souasníkm byly by se zdály hroznými.

Jednotlivé dramatické hry mají svou ustálenou výpravu. Roku 1878
dáván v Comédie Fran^-aise Moliérv Misanthrop v kostumech shoto-

vených v roce 1837 pro slavnostní gala v císaském zámku Yersailském

a byvších v mód za nezletilosti Ludvika XIV., akoliv Misanthrope

])Ochází z r. 1666 a vždy se dával v zastižených kabátcích druhé po-

lovice onoho vku. Nám píslušníkm vku devatenáctého, jenž si tolik

zakládá na pesnosti a asto víc než sluší, nám je ten rozdíl zcela

lhostejný. Nkterý archaeolog mezi kritiky vadu uznal, le kolika di-

vákm vbec napadne porovnávati dobu kostumu s dobou kusu? Vtšina
l)ezpochyby ani neví, že otázka kostuni pi pedstavení mže býti ped-
mtem sporu.

Nkdy si obstará herec do ustáleného, bžného ensembl kostum
o své ujm oblek vlastní, se znaným teba nákladem a historickou

znalostí poízený. Jeho kabát snad se rzní dobou o nkolikrát padesát

let od ostatních, snad je i každý kabát o sob v ensembl z jiné doby,

a pece jen nejmenší ást diváctva pozastaví se nad touto smsí mód
k sob nenáležejících, nesrovnalých. Kdyby však herec pišel do mo-
derní komedie obleen podle módy z let ticátých neb tyicátých, byli

bychom uraženi. Co do asu tedy visíme jen na hlavních známkách,

a nedbáme rzností, teba znaných, ale vynikajících teprve porovná-

váním podrobností.

Je pirozeno, že pedstava, kterou máme o kostumech dob, je tím

povšechnjší, ím vtší poet jednotlivých kus, a z téže doby, a z ná-

sledujících jsme vidli. Ta pedstava se v nás i'odí a vzniká jako každá

jiná, splýváním spolených znak, které na velikém potu pedmt na-

padají. Z toho vychází, že pedstava, již máme o slohu probrané doby,

nejde do podrobností, nýbrž je povšechná a že tudíž teba pi scéno-

vání provádti v dekoracích, nábytku a kostumech práv jen tuto po-

všechnou pedstavu, která jedin odpovídá nálad ducha divákova a která

jediná je pro nho pravdou. To je zákon scénovací, proti kterému na

píklad se divadlo vévody z Meinink svými uenými arangementy pro-

hešuje, iníc z jevišt namnoze pouhou výstavu archaeologických rarit,

kabinet zajímavých napodobenin pro zvdavce a znalce.

Lze také pozorovati, kterak podrobné pedstavy souasník z ne-

náhla se zamují a pecházejí v pedstavy povšechnjší stejnou mrou,
co chvíle, v níž povstaly, se posunuje na zad do minulosti, až nastane

moment, kdy utkvi v obecné pedstav typu, která zstane nezmnitelná
do budoucnosti a k níž se má každékoli pedstavování té které minulé

doby nésti. Tyto utkvlé, nezmniteln ustálené, povšechné typy mají

tedy na jevišti býti pedstaveny vrn; o n tu bží, ponvadž ony
jedin odpovídají tvarm, do kterých as vtlil pedstavy naše. Jest

tedy jistý stupe pesnosti, pes který innost scénovací se nemá od-

vážiti, aby nepsobila nejen protidivadelué, le i neumlecky. Kus,

který by se po padesáti letech vyhrabal s celým pvodním aparátem.
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s tmiže dekoracemi a kostumy, které byly p ijelio prvním pedstavení,

inil hy na nás dojem uinné karikatury; nebo ve mnohých vcech

by odporoval typm, které asem vznikly v obraznosti naší.

Z té píiny má tedy jistou oprávnnost, co nkteí kážou a co

jiro naše pomry zní ovšem trochu kuriosné, že je žádoucno, aby pi
kuse, který uinil na jevišti svou povinnost a o kterém se dá soudit,

že by asem mohl býti znovu uveden na jevišt, zniila se pvodní jeho

výprava. Ti kusech ostatn, které vyerpaly úspch, je to konen pi-

rozený náslcíh^k vci. Nelze na vné asy ukládati dekorace, jichž

l)udoucí upotebení pedvídati nelze a které se snad opotebovaly a se-

šumly. Podol)n je s kostumy. De facto je tedy výprava beztoho zniena.

Druhý následek je, že pi reprise kusu, jenž dávno už se neobjevil na

ceduli, nebylo by na míst obživovati tutéž výpravu, jaká byla prvotn.

Na první pohled se zdá, jako by se pravidlo netýkalo kus klas-

sických, jichž výprava je nepohnutelná a tak dobe uspoádána, že

neteba na ní podnikati zmn. Le i to byl by omyl. Následkem revo-

luce, itrovedené na sklonku pedešlého století ve vcech dekoraních

a kostumních na divadle, je upravování scény i pro vynikající díla

klassická záležitostí zcela moderní. Prodlalo mnoho zmn, mní se

asto dosud a bude se mniti. Co se kus eckých a ímských dotýe,

je zjevno, že zetel, s nhož se postupn pohlíželo na starý vk, se ne-

ustále pesunoval a že pedstavení klassického kusu co do výpravy,

které mohlo uspokojiti diváka na zaátku našeho století, nemže uspo-

kojiti diváka nynjšího. Mní se herci a s nimi teba mniti výpravu.

Vkus obecenstva petvouje se od generace ku generaci, znenáhla se

unavuje stejným pohledem a zdá se mu, a po právu i nic, že pivo-

dním zmny njaké lze piblížiti se více ideálu, kterého dosíci ovšem

nikdy nelze.

Z tch rozmanitých olded vychází zákon, že díla klassická ne-

smjí skostnatt v uritém zpodobení. Zákon teba nevyslovený, pece

bezdn všude zachovávaný. Platí tu stanovisko místní; co odpovídá

vkusu obecenstva v Paíži, nemusí odpovídat obecenstvu v Praze. Dílo

dramatické mže teba rok, dv léta objevovati se na jevišti v jedné

výprav, pak po vtšin nastane poteba úpln je vysvléci a položiti na

doasný odpoinek, z nhož po ase mže vyvstati v podob nové.

Obsazovati znovu role, a k vli tak zvaným doublurám a k vli

nov pibylým silám, je konen dobré k vli nepedvídaným událostem

anebo s ohledem na vychovávání mladších talent; o sob však je škod-

livo, ponvadž se jím porušuje dovedn sestavený celek a ponvadž s ním

zárove nejsou možný všecky nápravy, jaké lze provésti jen pi prvním

scénování. Tak se stává, že asto s umleckého stanoviska bylo by zá-

hodno sundati s repertoiru kus ve chvíli nedostaten obsazený a od-

ložiti jej na njaký as, až by bylo lze jej nov studovati a scénovati.

Jde-li o jiné dílo dramatické, ani ecké ani ímské, jehož látka

vzata z té doby, v níž bylo poprvé dáváno, tu teba rozeznávati, je-li

práce starší nebo moderní. Kusy z období djinného, z nhož asem
povstaly už povšechné, skoro urité typy, leheji se vypravují, ponvadž
ony typy jsou už na jevišti známé, uskutenné a jinými umnami,
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malístvím, rytinami a výtvarnictvím v obecnjší známost uvedené. Akoli

i v tom pípad se djí nkdy znané odchylky.

Vtší obtíž bývá pi výprav dl moderních, v nichž teba poprvé

dáti i)esnou podobu typ, které se teprve v duchu našem tvoí a v nichž

pevládají ješt rysy podrobné, které v paméti jednotlivc mají podobu

rznou. Tato otázka velmi živ petásána na veejnosti v Paíži, když

také tam nedávno po delší dob znovu vytažen na svtlo a proveden

Dumasv Antony. Tam se nejlépe osvdilo, jaké je štstí, že každá

výprava divadelní je v povaze netrvalá. Kdyby se byla zachovala mi-

nulá a kus byl v ní býval pedveden nynjšímu obecenstvu, snad bylo

by to jistou ást diváctva do jisté míry zajímalo, le celek byl by do-

jista býval ml výsledek nešastný, odporný úeli, který záleží v pohnutí

srdce a mysli. Kroj zastaralý, pežilý je tžko bráti do opravdy a smš-
nost podívání byla by neodstranitelnou pekážkou nálad zamýšlené. Jen

si pedstavte inohru, teba z let šedesátých, dávanou s tehdejší módou
a dámy v krinolínách! Nejvážnjší myšlénky a intence autorovy byly by

ztraceny.

I léta ticátá tyicátá jsou ješt tuze blízka a erstva v tradici

kroje a slohu. U nás dáván Antony v kostumu z doby císaství, volba

to šastná. Kroj ten je už dosti ustálený v pedstav vzdlanc a má
už povahu karakterického typu, což o módách pozdjších dosud tvrditi

nelze. Jen nkteré malikosti na oblecích dam i pán inily ješt

dojem lehce kuriositní, hledaný. V moderním kostumu hráti drama
starého Dumasa by nešlo, pro siln asový ráz doby urit minulé, pro

jježilé názory v nm projevované, pro romantický jeho obsah. Takovou
nesrovnalost by divák hned vypozoroval. Sáhnuto tedy nazpátek, pro

typ staršího kroje a to diváku pranic nevadí, je-li kroj o njakých
dvacet rok starší, nežli dj, který se v nm odehrává.

U nás nebyl Antony ped tím známý. V Paíži ovšem nemohli

brát ohledy na výpravu, kterou ml ped posledním provozováním. Ta
byla zniena a bylo dobe, byla poteba poíditi novou. Tžkosti pso-
bilo práv ono veliké množství podrobností a rys, které byly z doby

tak blízké známy a jimiž byla obraznost peplnna. Pro Antony-ho bylo

teba sestaviti kostým, aby nebyl smšným, jako jím nebyl druhdy-

Bylo teba samu od sebe, nepozorovan stvoiti pro starší dobu vše-

obecný typ, aby ml povahu doby a pece nebyl oblekem módního pa-

náka z toho onoho roku. Bylo tedy velice žádoucno nezstat lpti na

nkteré rytin módní, na nkterém listu obrázkového žurnálu, nýbrž

dát se prodchnouti podobiznami, poprsími, rytinami a pak zkrátka pro-

vésti dílo umlecké Povšechné prozkoumání mlo poskytnouti jistý poet
spolených známek a uriti tak všeobecné rysy potebovaného typu.

Kostum Antonyho neml býti ani kopií ani reminiscencí, nýbrž výtvorem

ve smyslu umleckém.
Vyskytne-li se Antony na repertoiru ješt ve století píštím, ne-

liude už poteba tolik dvtipu pro vynalezení potebného odvu. Typ
kroje našeho vku bude do té doby ustálený.

Celkem je umní scénické jako každé jiné a podléhá tmže zá-

konm i podmínkám. Je zejmým nápodobením pírody, ale svobodným
a souborným, tvrím, je v uritém vztahu k osobám a vcem, které
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mu byly vzorem, jako jsou pedstavy naše ve vztahu k nesíslným asto
píodmótm neb zjevm, které je v nás vyvolaly. initi ze scény otrockou

kopii skutenosti bylo by pcdnó hmotnou nemožností a za druhé, pokud

rozhoduje as, unióleckým nesmyslem, ponvadž by bylo v neustálém

odi)oru s neiuihlýnd, ale nevyhnutelnými pemnami, jimž podle zákon
duševních podléhají všecky uase pedstavy.

Teba uznati, že skutenost o sobe je ním co rychle uniká bed-

livosti lidské a že pro jeden jediný pedmt stává tolik rzných jeho

obraz, k(dik je pozorovatel. A v i)ravdé, co nazýváme skuteností,

není než uméleckým dílem, jehož pvodcem je onen umlec, kterého

píroda v nitru každého z nás ukryla — praví Becq de Fouquires.

Rozhledy pírodovdecké.

i'íše Bedich Katzer.

(Pokraováni.)

Z hlavy se ponoíme do žaludku, bez jehož ilé a vydatné in-
nosti beztoho ani hlava, ani celé tlo ostatní nejsou hrub k niemu.
Už v minulých Rozhledech zaznamenali jsme nkolik zpráv o výkonech

jeho ; dnes chceme se zmíniti o výzkumu, jenž týká se vlivu nekteri/ch

ndpojtw a pokrmil na trávení živných potravin. Pokusy v této i)íin
arci nebjdy konány na lovku, nýbrž na mírn velikém eznickém psu,

jemuž k zažívání podáno obyejn 50 až 100 gram koského masa
syrového. I dosplo se k následujícím výsledkm: Voda, kyselka, aj
a káva v mírném množství trávení nejsou na závadu. Pivo, víno a ko-

alka, pokud nejsou resorbovány, zdržují trávení mrou dosti znanou,

jmenovit pivo, v nmž krom alkoholu úinkují také látky extraktivní.

Proto umíruje pivo zažívání mnohem více než stejné množství vína,

chovající stejn mnoho líhu. Cukr zdržuje trávení velmi, sl však pa-

trné je zrychluje.— Tyto výsledky, ješt jednou opakováno, byly získány

na psu^ který ped tím o kyselku, aj, koalku nebo cukr snad nikdy

nezavadil. Dají-li se tedy penésti beze všeho na lovka, od samého

narození takoka všem lahdkám tem zvyklého, jest ovšem otázka jiná.

(Arch. f. Hygien, Bd. III., pag. 204.).

S dobrým zažíváním souvisí tloustnutí a nasazení sádla, jehož

vznik a pvod v tle zvíecím nejnovji byl zevrubn prozkoumán.

Pvodn mlo se za to, že sádlo, resp. mastnoty v tle zvíecím tvoí

se výlun z mastnot potravy. Liebig však dokázal, že mastnoty zažité

v nkterých pípadech na urito nevystaují k vytvoení všeho sádla,

z ehož soudil, že uhlovodíky, jako jest škrob, cukr a p., jsou zdrojem

sádla. Jelikož však po té Pettenkofer a Voit ukázali, že bílkoviny

rozkládají se na dv souásti, z nichž jedna bezdusíkatá velmi loji se

podobá, ocitla se otázka o pvodu sádla zvíecího v úplné nejistot.

Tito badatelé a jejich stoupenci drželi se náhledu, že pímé uvedení

mastnot do tla a vznik jejich rozkladem bílkovin jsou dostatenými

prameny sádla, jiní zase hojnými experimenty hlavn na prasatech

a husách snažili se dovoditi, že uhlovodíky o sob mohou býti zdrojem
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sádla. Z ady tchto pokus velká vtšina jest dokazateln planá

a toliko jeden zcela zaruený a pesn provedený pokus, kde prase jen

rýží krmené slušn stloustlo, dovodil neklamn, že sádlo v skutku

z uhlovodík povstati mže. Aby vyšetil, kdy se to dje, podnikl Voit

nové pokusy na husách, také rýží krmených. I dospl k výsledku, že

u masožravých i býložravých živoich pi potrav, v níž uhlovodík nad

sádlo a bílkoviny náramn pevládají, z uhlovodík — v tomto pípad
škrobu — sádlo se tvoí. Veliký pehytuk uhlohydrat jest podmínkou,

aby pramenem sádla se staly; jinak vzniká sádlo výhradn prý ze trá-

vených mastnot a bílkovin. (Sitzber. d. math.-phys. Classe der Miinch.

Akadem. 1885, pag. 288.). (Pokraování.)

Bohdan 2[aleski.

Ve vísce Villepreux u Paíže zemel ku konci minulého msíce
slavný polský básník, „slavík Ukrajiny" — Bohdan Zaleskl, poslední

z té „velké plejády, která v první polovici tohoto století nenadále na

polském nebi zazáila", jak literární historikové, jjíšíce o básnické

družin, seskupené kolem Mickiewicze, Krasinského a Slováckého, oby-

ejn se vyjadují. Stráviv více než padesát let po nešastném prvním

velkém povstání polském z r. 1831. v emigraci zemel jako staec

841etý. Podobného vku dopávají bohové jenom skuteným milákm
svým. Smrt dlouho váhala, nežli se dotkla ledovou rukou té zvláštní,

nezapomenutelné, opravdu velebné hlavy Bohdana Zaleského (snad ji

znáte z našich obrázkových list?), jako dlouho váhala, než-li sáhla na

hlavu Sofoklovu nebo Goetheovu nebo Hugovu . . . Teba ne duchem,

srdcem zajisté byl zvnlý Zaleskl sourodý se zmínnými velikány.

Vezmte jenom jeho „dumky a sumky", jeho „Rusalliy" nebo „Ducha
od stepi" do rukou, tak ve chvíli, kdy pístupni jste dojmm pírodních

krás, kdy mluví k vám každý paprsek slunení, každý kvt, ba kámen
tou pravou svojí hlubokých myšlének plnou eí, již nelze lidskými

zvuky petlumoiti, a probírejte se jimi — po tluku vlastního srdce,

které se vám rozšíí divnou rozkoší, poznáte, jaké to velké, hlaholné,

vzácné srdce lidské tlouklo v Bohdanu Zaleském, Bylo to srdce pravého

básníka, které vlastn nikdy neumírá, jsouc srdcem samé pírody.

Písn Bohdana Zaleského jsou jakoby utkány ze samých stíbrných

svit msíních. Tušíme, zapádajíce se v jejich kouzlo, jak krásné

musí být ty zimní a letní noci, vznášející se v jasném, hvzdnými perlami

posetém rouchu nad ukrajinskými stepmi. Zaleskl rád na n vzpomíná!

My pak ovšem rádi po nich toužíme.

Zaleskl poesií svou znan pispl a ješt pispje k utužení

slovanské vzájemnosti, jejíž upímným byl pstitelem. Sypeme i za to

rže na jeho hrob! A. Š.

Oprava. V lánku ,Z moravské Slovae" na t-tr. 550 sluší v rájcích 18 a 19 ahora vjpa-
stlti slovo prý a v ádku 18. shora státi má 9. bezna na míst 6. dubna.
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Rodinné štstí.

Eomán.

Sepsal hrab Lev N. Tolstoj. Z ruštiny pel. Terezie Mal ochy ská.

(Pokraováni.)

IV.

yl Uspenský pst a proto nikdo v dom nedivil se

mému pedsevzetí — pipravovat se v tento as ku
zpovdi.

Po celý ten týden poruník rni jednou k nám
nepijel a já se tomu nejen nedivila, nebyla nepo-

kojnou a nehnvala se na nho, ale naopak byla

jsem ráda, že nejde, a ekala jej pouze ke dni svého

narození. Po celý ten týden jsem každého dne vstá-

vala asn, a zatím, co mi zapáhali kon, sama se pro-

cházejíc sadem, pemítala jsem v mysli híchy minulého

dne a uvažovala, co jest mi nyní initi, abych byla spoko-

jenou se svým dnem, a abych ani jednou nezhešila. Tehdy
se mi zdálo lelikým, býti zcela bez híchu. Zdálo se mi,

že je teba jen trochu se piinit.

Pijíždli kon, já s Káou nebo s dvetem usedla

v bryku a jely jsme ti versty cesty do kostela. Vcházejíc

do nho, pokaždé jsem vzpomínala, že jest zvykem modliti

se za ty, „kdož vstupují v bázni boží", a snažila jsem se,

abych práv s tímto pocitem vkroila na dva stupn vchodu,

porostlé travou. V kostele nebývalo v tom ase více než deset mo-
dlících se selek neb eledi dvorské, a já snažila se optovati s úzkost-

livou pokorou jejich poklony a vždy došla jsem —• což se mi zdálo

velkým inem — sama ke stojanu svíkovému, kdež vzala jsem svíky
od starosty, starého vojáka, a sama je postavila. Hlavními dvemi bylo

vidt pokrývku oltáe, kterou moje matka vyšila; nad stnou svatyn,

ozdobenou obrazy svatých, stáli dva andlé s hvzdami, kteí se mi

zdávali tak velkými, pokud jsem byla malou, a holoubek se žlutou záí,

který mne tak zajímával. Za chórem bylo vidti ošoupanou ktitelnici,

u které jsem se tolikráte úastnila pi ktu dtí dvorské naší eledi,

a u které i já jsem byla poktna. Starý knz vcházel v íze, zhoto-

vené z pokrývky rakve otcovy, a sloužil služby boží, týmž hlasem,

jakým — pokud má pamt sahá— vždy se konaly služby boží v našem
dome i krtiny Soni, i zádušní mše za otce a poheb matky. Týž chra-

plavý hlas daka rozlehal se na chóru, a táž staenka, kterou pamatuji

v kostele vždy, pi každé služb boží, stála jako vždy shrbena u stny,

zírala plativými zraky na svatý obraz v chóru, tiskla složenými prsty

vybledlý šátek a cosi šeptala bezzubými ústy. A vše to nebylo mi již

novým, bylo mi blízkým nejednou vzpomínkou; ale nyní jevilo se vše

to velikým a svatým v mých oích a zdálo se mi plným hlubokého vý-
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známu. Naslouchala jsem každému slovu tené modlitby, chtejíc citem

v n vniknouti, a když jsem mu nerozumla, prosila jsem v myšlenkách

Boha, aby mne osvítil, anebo vymyslila jsem si na místo nepochopené

svou vlastní modlitbu. Když se etly modlitby pokání, vzpomínala jsem

na svou minulost, a ona dtská, nevinná minulost zdála se mi tak

ernou u ijorovnání s nynjším svtlým stavem mé duše, že jsem pla-

kala a hrozila se nad sebou; ale zárove jsem cítila, že to vše bude

odpuštno, a kdybycli i mla hícli ješt více, že by mi pokání tím

byh) ješt sladím. Když knz na konci mše pravil: „Požehnání boží

bu s vámi!" tu mi bylo, jakoby mne mžiknutím pronikal zvláštní pocit

tlesného blahobytu. Jakoby jakési svtlo a teplo rázem mi naplnilo

srdce. Služby boží se konily, bauška popošel ke mn a ptal se,

není-li teba, a kdy by ml pijít k nám sloužit veerní nešpory; ale

já pohnut mu dkovala za to, co chtl pro mne uinit, a pravila jsem,

že sama pijdu nebo pijedu.

„Sama se chcete obtžovat?" pravil knz.
A já nevdla, co odvtit, abych nezliešila hrdostí.

Po službách božích, když jsem byla bez Káti, vždy jsem odeslala

kon naped a sama pešky vracela se dom, nízko a pokorn se kloníc

všem, které jsem potkávala, a hledíc najíti píležitost, abych nkomu
pomohla, poradila, abych pro nkoho se obtovala, jemu pispla, vz
pozvedla, dít na rukou pochovala aneb s cesty ustoupila a se zablátila.

Jednoii veer jsem slyšela, kterak správce vypravoval Kát, že

sedlák Semen pišel prosit o prkna na rakev dcei a o peníze, rubl na

zádušní mši, a že on mu je dal. „Což jsou tak chudi?" ptala jsem se.

— „Velmi chudi, sleno, ani na sl nemají," odvtil správce.

Cos mi sevelo srdce a zárove jsem se jaksi zaradovala slyšíc

to. ekla jsem Kát, že pjdu se projít, a zatím bžela jsem nahoru,

vzala všechny své peníze (bylo jich velmi málo, ale bylo to vše, co

jsem mla), a požehnavši se kížem, šla jsem sama pes terasu a sadem

do vsi, k chaloupce Semenov. Tato stála na zaátku vsi a já, nikým

nevidna, i)istoupila k oknu, položila tam peníze a zaukala v okno.

Kdosi vyšel ze sín, zaskípnul dveni, vzkikl na mne; já, tesouc se

a stydnouc strachy, jako híšnice njaká, odbhla dom. Káa se mne
ptala, kde jsem byla a co se dje se mnou? Avšak já ani neporozumla

tomu, co mi pravila, a neodpovdla jí. Náhle jevilo se mi vše mali-

cherným a bezvýznamným. Zavela jsem se ve své komnat a dlouho

jsem se procházela sem tam, nejsouc s to nco dlat, ani pemýšlet,

aniž porozumti vlastnímu svému citu. Myslela jsem pak na radost

celé rodiny, na slova, jimiž nazvou toho, kdo tam položil peníze, a bylo

mn líto, že jsem je neodevzdala sama. Myslela jsem dále na to, co

by asi ekl Sergej Michajli, kdyby se dozvdl o tomto mém skutku,

a radovala jsem se tomu, že se toho nikdo nikdy nedo\1. A ta-

ková zvláštní radost byla ve mn, a se mi všichni zdáli v tu chvíli

špatnými i já sama sob, a s takovou lítostivou nžností hledla jsem

na sebe i druhé, že myšlenka na smrt pedstavila se mi jako sen

o štstí. Usmívala jsem se, modlila se, plakala a všechny na svte

i sebe v tu chvíli s neskonalou vroucností milovala. Mezi službami bo-

žími ítala jsem evangelie, a vždy srozumitelnjší stávala se mi ta kniha,

41*
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vždy tklivjšími a prostšími dje toho božského života a vždy úžasnj-

šími a nevystihlejšími hloubky citu a myšlenek, kteréž jsem nacházela

v jeho uení. Ale za to jak jasným a prostým zdálo se mi vše, když

jsem vstávajíc od této knihy, opt pohlížela a vmyslila se v život mne
obklopující ! Pravila jsem sob, že je tžko nežíti dobe a že je pi-

rozené milovati všechny a být milovánu ode všech. Všichni byli ke mn
tak dobí a laskaví, ba i Soa, které jsem dále dávala hodiny, byla

zcela jinou, snažila se porozumti mn, vyhovt mi a nezlobit mne.

Jakou jsem byla já, takovými byli též ostatní se mnou. Pemítajíc,

jaké mám nepátele, které musím ped zpovdí poprosit za odpuštní,

vzpomnla jsem si toliko na jednu paní, sousedku, které jsem se vy-

smála ped rokem ve spolenosti, a jež pestala k nám jezdit. Napsala

jsem jí list, uznávajíc v nm svou vinu a prosíc za odpuštní. Ona mi

odvtila listem, ve kterém sama prosila za odpuštní a zárove mi od-

pouštla. Plakala jsem radostí, touc ty prosté ádky, v nichž se mi
tehdy jevil cit neobyejn hluboký a dojemný. Chva má se rozplakala,

když jsem ji prosila za odpuštní. Pro jsou všichni tak dobí ke mn,
ím jsem si zasloužila takovou lásku? ptala jsem se sama sebe. Mimo-
voln jsem vzpomínala na Sergeje Michajlie a dlouho jsem na myslila.

Nemohla jsem jinak, a nepokládala jsem to za hích. Avšak myslila

jsem na nho zcela jinak, než v onu noc, kdy jsem ponejprv seznala,

že ho miluji; myslila jsem na nho jako na sebe samu, spojujíc jej

mimovoln s každou myšlenkou o své budoucnosti. Skliující dojem,

který jsem pociovala v jeho pítomnosti, naprosto zmizel v mé obraz-

nosti. Cítila jsem se nyní jemu rovnou a s výše duševní své nálady

zcela jsem ho chápala. Bylo mi nyní u nho jasným vše, co se mi

díve zdálo divným. Teprve nyní jsem porozumla, pro pravil, že štstí

záleží jen v tom, žíti pro jiné, a zcela jsem s ním souhlasila. Byla

jsem pesvdena, že my dva budeme spolu nekonen a klidn šastni.

A tu se mi pedstavovaly ne vyjíždky za hranici, ani spolenost, ani

svtský lesk, ale zcela jiný, tichý rodinný život na vsi, s vným sebe-

obtováním, s vnou vzájemnou láskou a vným uznáváním ve všem
dobrotivé a pomocné Prozetelnosti.

Já pijímala, jak jsem si byla umínila, v den svého narození.

V mém nitru bylo takové úplné štstí, když jsem se vracela v tento

den z kostela, že jsem se bála života, bála každého dojmu, všeho, co

mohlo by porušiti mé štstí. Ale sotva jsme sestoupily s bryky na

stupn vcliodu, když po most zahmotil známý vozík a já uvidla
Sergeje Michajlie. Pozdravil mne a spolen jsme vešli do sálu. Nikdy,

od tch dob, co jsem ho znala, nebyla jsem tak pokojná a samostatná

vi nmu jako tohoto jitra. Cítila jsem, že ve mn byl celý nový
svt, jemuž on nerozuml, a který byl vyšší jeho svta. Necítila jsem
za jeho pítomnosti ani nejmenšího rozpaku. On porozuml bezpochyby,

odkud to pocházelo, a byl obzvlášt nžným, dobrým a zbožn uctivým

ke mn. Pistoupila jsem k pianu, ale on je zavel a schoval klí do
kapsy. „Nekažte svou náladu," pravil, „máte nyní v duši hudbu, která

jest lepší každé jiné ve svt."
Byla jsem mu za to povdena, ale zárove mi to bylo trochu

nepíjemné, že tak píliš lehce a jasn porozuml všemu, co melo zstati
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toliko v mé duši, tajným pro všechny. Pi obedé pravil, že pijel po-

zdravit mne a zárove se rozlouit, ponvadž zítra jede do Moskvy,
ftka to, díval se na Káu ; ale pak pohlednul kradmo na mne, a já

vidla, kterak so obával, že zpozoruje rozechvní na mé tvái. Ale já

se nedivila, neznepokojila, ani se nezeptala, na dlouho-li jede? Vdla
jsem, že to ekne, a vdla, že nepojede. Jak jsem to vdla? Nyní si

to nedovedu nijak vysvtlit; ale v onen památný den se rai zdálo, že

vím vše, co bjOo i co bude. Byla jsem jako ve šastném snu, kdy mi
pipadala myšlenka : cokoli se dje, vše již díve bylo a já to vše již

dávno znám, tak a tak butle najisto píšt a já vím, že tak bude.

Sergej Michajlic chtl jeti hned i)0 obd, ale Káa, jsouc una-

vena po službách božích, šla si lehnout a on musel pokati, až se pro-

budí, aby se s ní rozlouil. Do sálu svítilo slunce a my vyšli na terasu.

Sotva jsme usedli, zaala jsem zcela pokojn mluvit to, co mlo roz-

hodnout osud mé lásky. A nezaala jsem mluvit ani díve ani pozdji,

ale v ten samý okamžik, když jsme usedli ; takže v rozhovor náš ne-

l)imísil se ješt nijaký tón a ráz, který by byl mohl zabrániti tomu,
co jsem chtla íci. Sama nerozumím, odkud se u mne brala taká

klidnost — rozhodnost i jasnost ve výrazech. Jakobych nehovoila já,

nýbrž jakoby nco jiného, nezávislého od mé vle ve mn mluvilo. On
sedl proti mn, podepen rukou o zábradlí, a pitáhnuv ratolest bezu,

otrhával s ní listy. Když jsem zaala mluvit, pustil vtévku a podepel
hlavu o ruku. Mohlo to být položení lovka zcela pokojného, aneb

velmi rozileného.

„Pro jedete?" ptala jsem se významn a zvolna, pímo hledíc

na nho.
On hned neodpovdl.
„Práce!" promluvil, klop oi.

Porozumla jsem, jak tžko mu bylo lháti pede mnou, na otázku

tak pímo uinnou.
„Slyšte," ekla jsem, „víte dobe, jaký jest dnešní den pro mne.

Pro mnohé vci jest tento den velmi dležitým. Ptám-li se vás, neptám
se proto, abych vám projevila úastenství (víte, že jsem k vám pivykla

a že vás mám ráda), nýbrž ptám se proto, že to vdt musím. Pro
jedete?"

„Velmi tžko jest mi íci vám pravdu, jirojedu," ekl on. „Tento

týden jsem mnoho pemýšlel o vás i o sob a rozhodnul jsem se, že

musím jet. Vy rozumíte pro, a jestli mne máte ráda, nebudete se

ptát." Pejel si elo rukou a zakryl jí oi. — „Jest mi tžko odpo-

vdt ... a vy tomu rozumíte."

Srdce mi zaalo prudce bíti.

„Já nemohu rozumt," ekla jsem, „já nemohu; eknte vy
to mn, eknte pro Boha, k vli dnešnímu dni; mohu vše klidn vy-

slechnout."

On zmnil položení tla, pohledl na mne a znova pitáhl vtviku.
„Nuže," pravil po krátké pomlce hlasem, jemuž marn chtl

pidati výraz tvrdosti; „akoliv jest to hloupé, akoliv to nelze slovy

vypovdt, akoliv je mi to tžké, pokusím se pece objasnit vám to."

Mrail se pi tch slovech, jakoby tlesnou bolestí.
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„Nuže!" ekla jsem.

„Pedstavte si, že byl jeden muž, jmenujme ho teba A," pravil;

„muž ten byl starý a užil již svta. A bylo jedno dve B, mladé,

šastné, jež neznalo ješt ani lidí ani života. Následkem rozliných

pomr rodinných zamiloval si muž onen tuto dívku jako dceru, a nebál

se, že by ji miloval jinak."

Sergej Michajli se zamlel, já ho však neperušila.

„Avšak zapomnl, že B. je tak mladá, že život pro ni je ješt

hrakou," pokraoval poruník pojednou rychle a rozhodn, nedívaje

se na mne, „že jí lehko bude milovat jinak, a že jí to bude veselým.

On však se zmýlil a náhle pocítil, že jiný cit, tžký jako lítost, pro-

bouzí se v jeho duši, a zaleknul se. Zaleknul se, že jejich dívjší

pátelský pomr se rozruší, a rozhodnul se odejeti díve, než pomr
ten se znií." Pronášeje ta slova, zaal si opt, jako nedbale, petírati

oi rukou a zakryl je.

„A pro se bál milovati jinak?" ekla jsem sotva slyšiteln, pe-
máhajíc své rozechvní, a hlas mj byl klidný; ale jemu patrn se zdál

žertovným. Odvtil píkrým tónem, jakoby byl uražen.

„Vy jste mladá," pravil, „já nejsem. Vám se chce zahrávání —
a já potebuji neho jiného. Zahrávejte si, ale ne se mnou, sic na-

konec uvím, naež budu já nešasten a vy si budete init výitky."

A dodal: „Nu a všecko to je hloupost; ale vy dobe rozumíte, pro
jedu. Již o tom nebudeme mluvit. Prosím snažn!"

„Ne, ne! budeme mluvit!" ekla jsem a slzy se tásly v mém
hlase. „Miloval ji i nemiloval?"

On neodpovídal.

„A jest-li ji nemiloval, pro si s ní hrál jako s díttem?" pro-

mluvila jsem dále.

„Ano, ano, A. byl vinen," odvtil on, rychle mi vskoiv do ei

;

„ale vše to bylo skoneno a oni se rozezli . . . jako pátelé."

„Ale to je strašné! A což není jiného konce — ?" Jedva jsem

vyslovila tato slova, ulekla jsem se toho, co jsem ekla.

„Ano, jest," pravil on, odkrývaje rozechvlou tvá a hled pímo
na mne. „Jsou dva rozliné konce. Ale, pro Boha, neperušujte mne,

klidn mne vyslechnte a pochopíte. . . . Jedni praví," poal, usmívaje

se bolestným, tžkým úsmvem, „jedni praví, že A se zbláznil, nero-

zumn se zamilovav do B, a že jí vyjevil svou lásku .... A ona prý

se jen zasmála. Pro ni to byl pouhý žert, a pro nho osud celého

života.

"

Já se zachvla a chtla jej perušit; chtla jsem íci, aby si ne-

dovoloval mluviti za mne; ale on zadržel mne, položiv ruku svoji

na mou.

„Pokejte," pravil tesoucím se hlasem; „druzí praví, že se slito-

vala nad ním, že se domnívala chudáek, neznalá života a lidí, že ho

vskutku mže milovat, a že svolila být jeho ženou. — A on, smysl
zbavený, uvil — uvil, že celý jeho život pone znova; ale ona sama

pozdji seznala, že jej oklamala a že i on ji oklamal Nebudeme
více o tom mluvit," dokonil, nemaje patrn síly mluvit dále, a mlk)'

jal se pecházeti naproti mn.
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Éekl: „nebudeme mluvit," ale já vidéla, že všemi silami své duše

oekává moje slova. Chtla jsem mluvit, ale nemohla jsem, cosi mne

dusilo. Pohledla jsem na ného : byl bledý a dolní jeho ret se chvél.

Hvio ini ho líto. Pemohla jsem se s úsilím a náhle, i)ervavši pouto

mlení, které mne dusilo, promluvila jsem hlasem tichým, vnitním,

hlasem, který div mi neselhal každou chvilku.

„A tetí konec," pravila jsem a zastavila se; avšak on mlel.

„A tetí konec, že ji nemiloval a zejí spsobil boles— bolest, a mj'slel,

že jedná správné, odejel a ješt se tím pyšnil. Vám a ne mn, vám je

to žert; já od prvního dne milovala, milovala vás," opakovala jsem

a v tom slov „milovala" hlas mj mimovolné z tichého, vnitního hlasu

pešel v divoké vzkiknutí, které mne samu podsilo.

On stál ubledlý naproti mn, ústa jeho se tásla silnji a silnji

a dv slzy vytryskly mu na líce.

„To je špatné!" vzkikla jsem tém, cítíc, že se dusím zlými,

nevyplakanými slzami. „Pro?" dodala jsem a vstala, abych od ného

odešla.

Ale on mé nepustil. Hlava jeho ležela na mých kolenou, ústa jeho

celovala mé tesoucí se ruce a slzy jeho je smáely. „Bože mj,
kdybych byl vdl," promluvil.

„Pro? pro?" stále ješt jsem opakovala a v duši mé bylo štstí

na vky prchlé, nikdy se nevracející.

Za pét minut Soa bžela nahoru ke Káti a po celém dome ki-

ela, že Máša si chce vzíti Sergeje Michajlie.

Nebylo píin odkládati naši svatbu; ani on ani já jsme si toho

nepáli. Káa ovšem chtla jet do Moskvy nakoupit a objednat vno
a jeho matka si pála, al)y díve, než se ožení, poídil si nový povoz,

nábytek a alouny do pokoj, ale my oba stáli na tom, aby se to vše

obstaralo pozdji, je-li toho již nevyhnuteln teba, a svatba aby se

odbyla za dv nedle po mých narozeninách, tiše, bez vna, bez hostí,

bez mládenc, bez hostiny, bez šampaského, a všeho, co dle zvyku

patí ke satku. Sergej Michajli mi vyprávl, jak jeho matka byla

s tím nes])okojena, že se má svatba odbývat bez hudby, bez kupy truhel,

bez opravy a obnoveni celého domu, zcela naopak nežli svatba její,

která stála ticet tisíc, — jak se potají hrabala v zásobní truhle a ra-

dila s hospodyní Maruškou o jakýchsi kobercích, záclonách i podnosech,

k našemu štstí nevyhnutelných. S mé strany zase Káa inila totéž

s chvou Kuzniinišnou. A o tom se s ní nesmlo rozprávti žertem.

Byla pevn pesvdena, že my, hovoíce spolu o své budoucnosti, jen

se laskáme a cukrujeme, dláme hlouposti, jak to pirozeno u lidí

v takovém položení; ale že naše l)udouci štstí bude záviset jen od

pravidelného stihu i ušití košil a ubrus i ubrousk. Mezi „Pokrov-

ským" a „Nikolským", každý den nkolikráte vymovaly se tajné

zprávy o tom, co se hotovilo, a akoliv na venek mezi Káou a jeho

matkou jevily se nejnžnjší styky, pociovala se již mezi nimi ponkud
nepátelská, ale nadmíru obezelá diplomatie. Taana Semenovna, jeho
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matka, s níž jsem se nyní blíže seznámila, byla pitvorn obadná a písná

hospodyn domu, paní starého vku. On ji miloval, ne jenom z povin-

nosti jako syn, ale miloval ji jako lovk citem, považuje ji za nej-

lepší, nejmoudejší, nejdobrotivjší i nejvíce milující ženštinu na svt.
Taana Semenovna vždy byla dobrotivá k nám a ke mn obzvlášt,

a tšila se z toho, že syn její se oženil; ale kdj-ž jsem jako nevsta

byla u ní, vycítila jsem z jejího chování pece výtku, že bych jakožto

partie pro jejího syna mohla být i lepší a že by neškodilo, abych vždy

na to pamatovala. A já jí úpln porozumla a souhlasila s ní.

Ty dv poslední nedle vidli jsme se každého dne. On pijíždl

k obdu a prosedl u nás vždy do plnoci. Ale akoliv íkal, že beze

mne nežije (a já vdla, že mluvil pravdu), neztrávil pece nikdy celý

den se mnou, a snažil se pokraovat ve svých obyejných pracích. Ze-

vnjší styky naše do samé svatby zstaly tytéž jako díve: my i na

dále si íkali „vy", on mi nelíbal ani ruku, a nejen že nevyhledával

píležitosti zstat se mnou o samot, ale spíše se jí vyhýbal. Jakoby se

obával oddati se píliš velké a škodné nžnosti, jíž bylo srdce jeho

naplnno. Nevím, zmnil-li se on, i já se zmnila, — avšak nyní jsem

se cítila jemu zcela rovnou, nenacházela jsem v nm již onu petváku
pirozenosti, která se mi díve tak nelíbila, a asto s rozkoší na místo

muže budícího úctu a strach vidla jsem ped sebou nžné dít, štstím

opojené. Tedy jen to bylo v nm! asto jsem myslívala; je zcela takový

lovk jako já, nic více. Nyní se mi zdálo, že jej vidím ped sebou

celého a že jsem jej poznala úpln. A vše, co jsem poznávala, bylo tak

prosté a tak souhlasilo se mnou. I jeho plány o tom, jak budeme spolu

živi, byly tytéž jako moje plány, pouze jasnji a lépe vyjádené jeho

slovy.

Poasí v tchto dnech bylo ošklivé a nejvtší díl asu jsme trávili

v komnatách. Nejlepší oduševnlé rozhovory vedli jsme v koutku mezi

pianem a okénkem. Na erném okn blízko odrážel se plamen svíek.;

dešové krpje ukaly asem na lesklé sklo a stékaly po nm, do stechy

to tlouklo, a pod okapem pleskala voda v louži ; od okna vanula vlhkost.

A jaksi ješt svtleji, tepleji a veseleji bylo v našem kouteku.

„A víte-li, chtl jsem vám již dávno nco íci," pravil jednou,

když jsme již pozd, samojediní v koutku tom sedli. „Pokud jste hrála,

myslel jsem na to stále."

„Nieho neíkejte, vím všechno," odvtila jsem.

„Ano, máte pravdu, nebudeme mluvit."

„Avšak ne, — eknte, co?" ptala jsem se.

„Nuže, slyšte. Pamatujete se na to, když jsem vám vyprávl onu

historii o A a P»V"

„Abych se nepamatovala na tu hloupou historii. Dobe, že tak

se skonila ..."

„Ano, již mnoho nechyblo a celé mé štstí by bylo zhynulo mnou

Kamým. Yy jste mne zachránila. Ale, co je hlavní vc, že jsem tehdy

zcela lhal; mám proto špatné svdomí a chci to nyní zcela vypovdt."

„Ach prosím, není toho teba."

„Nebojte se!" ekl on s úsmvem. „Chci se jen osi)ravedlnit. Když

jsem poal mluvit, chtl jsem uvažovat."
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„Pro uvažovat!" namítla jsem, tolio „nikdy není teba."

„Aiio, uvažoval jsem špatn. Po všech svých sklamáních a chybách

v živote, když jsem pijel na venek, ekl jsem si rozhodn, že s láskou

je pro mne konec, že zbývají mi jen povinnosti dokonit život; že jsem
dlouho si nebyl vdom, ím cit mj k vám jest, a k emu mne
mže vésti. Já doufal i nedoufal ; tu se mi zdálo, že koketujete, tu

jsem zase vil a sám jsem nevdl, co uiním. Však ])o onom veeru,
pamatujete-li se, když jsme v noci chodili po sadu, uleknul jsem se;

mé nynjší štstí zdálo se mi píliš velikým i nemožným. Co by se

bylo stalo, kdybych si byl dovolil doufat a nadarmo ! Nu ovšem, myslel

jsem toliko na sebe, ponvadž jsem bídný egoista."

Pomlel hled na mne.

„Ostatn co jsem tehdy mluvil — nebyl pouhý nesmysl. Mohl
jsem se obávati a musil se obávati. P»cru tak mnoho od vás a tak málo
mohu dát. Vy jste ješt dít, jste poup, kteréž se bude rozvíjet, vy

1)0 prve milujete a já ... ."

„Ano eknte mi pravdu," pravila jsem, avšak náhle úzkost mne
pojala ped jeho odpovdí. „Ne, není teba," dodala jsem.

„Miloval-li jsem díve? není-li pravda?" ekl on, okamžit uhodnuv
mou myšlénku. „To vám mohu íci. Ne, nemiloval. Nikdy nic podobného
tomuto citu . . .

."

Ale pojednou jako by tžká njaká vzpomínka prokmitla jeho

obrazotvorností. . . . „Ne, i pes to jest mi teba vašeho srdce, abych

ml právo vás milovat," ekl zádumivé. „Nebylo-li nutno rozmýšleti se

díve, než bych ekl, že vás miluji? Co vám podávám? Lásku— pravda."

„Což je to málo?" pravila jsem hledíc mu v oi.

„Málo, má duše, pro vás málo," pokraoval on. „\y máte krásu

i mladosti. Nesjjím nyní asto v noci štstím a stále myslím na to,

kterak budeme spolu žít. Mnoho jsem prožil a zdá se mi, že jsem našel,

eho jest teba ke štstí. Tichý osamocený život v naší venkovské poušti,

s možností dobe init lidem, kterým je tak snadno prokazovaf dobro,

na nž nejsou zvyklí, pak práce, práce, jež se nám jeví užitenou, pak
odpoinek, píroda, kniha, hudba, láska k blízkému lovku, to moje
štstí — o vtším jsem nesnil. A mimo to ješt taková družka, jako

jste vy, snad rodina, i vše, eho si jen lovk mže páti."

„Ano," ekla jsem.

„Pro mne, který jsem již prožil ndádí, ano, ale ne pro vás,"

mluvil on dále. „Vy jste ješt nežila, vám se snad ješt zachce hledat

štstí v jiných vcech, a snad i v jiných je naleznete. Vám se nyní

zdá, že to je štstí, ponvadž mne milujete."

„Ne, já si vždy jen pála a milovala ten tichý rodinný život,"

ekla jsem. „A vy pravíte jen to, co sama jsem myslela."

On se usmál.

„To se vám jen zdá, má drahá. Pro vás je to málo. Vy máte

krásu i mladost," opakoval zádumiv.
Však já se rozlobila, že mi nevil a jakoby mi chtl vyítat

krásu a mladost.

„Pro mne tedy milujete?" ekla jsem hnviv, „k vli mladosti,

nebo k vli nin samé?"
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„Nevím, ale miluji," odvtil, bledé na mne svým pozorným a pi-
tažlivým zrakem.

Já nic neodpovdla a mimovoln hledla mu do oí. Pojednou

stalo se cosi divného se mnou; s poátku jsem pestala vidt okolí,

pak zmizela jeho tvá pede mnou, pouze jeho oi se leskly, zdánliv

zcela blízko proti mým oím, pak se mi zdálo, že oi ty jsou ve mn,
vše se zatemnilo, nevidla jsem již nieho a musela zamhouit oi,

abych se odtrhla od pocitu rozkoše i strachu, kteréž vzbuzoval ve mne
tento pohled . . .

V pedveer dne, ureného ke svatb, povtrnost k veeru se vy-

jasnila. A po deštích, poavších v lét, nastal první chladný, záící

podzimní veer. Vše bylo mokré, chladné a svtlé, a v sadu poprvé

bylo lze pozorovati podzim, pestrost barev i holost. Nebe bylo jasné,

chladné i bledé. Šla jsem spát, šastna pi myšlénce, že zítra, v den

naší svatby bude krásné poasí.

Y ten den jsem se i^robudila se sluncem, a myšlénka, že již

nyní . . . jakoby mne byla polekala a podivila. Vyšla jsem v sad. Slunce

bylo práv vzešlo a záilo trhan skrze opadalé žloutnoucí lípy stromo-

adí. Cestika byla vystlána šustícími listy. Ohnivé, scvrkající se hrozny

jeabin ervenaly se na vtvích s listy ídkými, svislými, mrazem spá-

lenými, jiiny uvadly a zernaly. — Šedivý mráz poprvé jako stíbro

skvl se na bledé zeleni trávy a na polámaných lopuchách kolem domu.

Na jasném, chladném nebi nebylo a nemohlo být ani jediného obláku.

Vskutku-li již nyní? ptala jsem se sama sebe, nevíc svému

štstí. Což opravdu se zítra již probudím ne zde, ale v cizím „Nikol-

ském" dom se sloupy? Což jej nebudu již více oekávat a vítat, a veer
i v noci rozprávt o nm s Kátou? Nebudu s ním sedt u piana

v „Pokrovském" sále? Nebudu ho provázet a bát se o nho v temných

nocích? — Tu jsem si vzpomnla, kterak vera ekl, že pijíždí na-

posled, a kterak mne Káa pimla k tomu, abych zkusila svatební šat,

a ekla: k zítejšku — a tu jsem uvila na chvíli, ale pak znovu

jsem pochybovala. Což ode dneška již budu žíti tam s tchýní, bez Na-

dždy, bez starého ehoe, bez Káti? Nebudu líbat na noc chvu
a slýchat, kterak ona, po starém svém zvyku, znamenajíc mne kížem,
praví : Dobrou noc, sleinko ? Nebudu uit Sou a hrávat s ní, a skrze

stnu ukat na ni z rána, a neuslyším její zvuný smích ? Což nyní se

stanu cizí sama sob, a nový život, uskutenní mých nadjí i pání,

se mi odkryje? Zda potrvá ten nový život na vždy? S netrplivostí

jsem jej ekala, tžko mi bylo o samot s tmito myšlenkami.

On pijel záhy, a jen u nho jsem úpln uvila, že nyní budu
jeho ženou, a myšlenka ta pestala mi být strašnou.

Ped obdem jsme šli do našeho kostela, - slyšet zádušní mši

za otce.

Kéž by byl nyní živ! myslela jsem, když jsme se vraceli dom,
a já mlky se opírala o ruku lovka, jenž býval nejlepším pítelem

toho, na nhož jsem myslila. V as modlitby, sklánjíc elo ke chladne

kamenné podlaze kaple, tak živé jsem si pedstavila svého otce, tak

jsem vila, že duše jeho mn rozumí a žehná mé volb, že i nyní se

mi zdálo, že duše jeho se vznáší nad námi a že cítím jeho požehnání.
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A vzpomínky, nadje, štstí a žal splývaly ve mn v jeden vzne-

šený a píjemný cit, s nímž byl v souhlase ten nehybný, svží vzduch,

tišina, pustost polí i bledé nebe, z nhož na všechno padaly záící,

ale bezmocné paprsky, chtjící pálit mou šíji. Mn se zdálo. Že onen,

s nímž jsem šla, úpln mi rozuml a sdílel mj cit. Šel tiše a mlky
a jeho tvá, na niž jsem patila zídka, vyjadovala týž vážný cit —
nebyl to žal ani radost, co vládlo v pírod i v mém srdci.

Pojednou se obrátil ke mn ; vidla jsem, že ditl nco íci. Což.

zane-li mluvit o tom samém, nac já myslím? pišlo mi na mysl. Ale

zaal mluvit o mém otci, ani ho nejmenuje. „A on ekl mi jednou

žertem: vezmi si moji Mášu!" pi'avil.

„Jak by byl nyní šasten," ^ ekla jsem, silnji tisknouc k sob
ruku, jež podpírala moji.

n^y jste ješt byla díttem," pokraoval on hled mi do oí,

„líbal jsem tehdy tyto oi a miloval je pouze pro to, že byly podobny
jeho oím, a nepomyslil jsem, že budou mi kdys tak drahými samy
sebou. Já vás tehdy nazýval Mášou."

„íkejte mn „ty"," pravila jsem.

„Chtl jsem ti práv íci „ty"," odvtil. „Teprve nyní se mi zdá,

že jsi zcela mou." A spokojený, šastný, pitažlivý jeho zrak spoinul

na mn. A my stále šli polní neupravenou cestikou, pes udupané
strništ a pouze kroky a hlasy své jsme slyšeli. S jedné strany, pes
rokli do daleké holé houštiny táhlo se žluté strništ, na nmž stranou

od nás mužík se svým pluhem, beze zvuku, vždy šíe prorýval erný
pruh. Rozptýlené stádo koní pod horou jevilo se zcela blízkým. S druhé

strany v pedu, u sadu a k našemu domu, jejž za ním bylo vidti,

ernalo a místy již pruhovit se zelenalo pole ozimu, roztávajíc po

mrazu. Na všem se lesklo vlahé slunce, na všem ležely dlouhé vláknité

pavuiny. Létaly ve vzduchu kolem nás a kladly se na strništ, padaly

nám do oí, na vlasy a na šaty. Když jsme mluvili, hlasy naše zvu-

ely a zastavily se nad námi v nehybném vzduchu, jako bychom tu

byli samojediní uprosted celého svta a sami pod tím modrým nebem,

na kterém zaplávajíc a tesouc se, hrálo vlažné slunce.

Mn se také chtlo nazvat jej „ty" ; ale ostýchala jsem se.

„Pro jdeš tak rychle?" ekla jsem spšn a skoi'o šeptem a mimo-

.voln jsenv se zaervenala.

On uvolnil krok a ješt laskavji, ješt veseleji a šastneji patil

na mne.

Když jsme se vrátili dom, byla tam již jeho matka i hosté, bez

nichž jsme se nemohli obejít, a já až do té chvíle, kdy jsme z kostela

vstoupili do koáru, abychom jeli v „Xikolské", nebyla s ním o samot.
Kostel byl skoro prázdný; vidla jsem jedním okem jen jeho

matku, zpíma stojící na koberci u chóru, Káu v epci s fialovými

stužkami a slzami na lících a dva neb ti lidi ze dvora, zvdav na

mne hledící. Na nho jsem nehledla, ale cítila vedle sebe jeho

pítomnost. Naslouchala jsem slovm modlitby, opakovala je, ale v duši

se mi nic neozývalo. Nemohla jsem se modlit a tup dívala jsem se

na obrazy svatých, na svíky, na kíž, vyšitý vzadu na íze knzov,
na ikonostas, na okno kostela a nieho jsem nechápala. Cítila jsem
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pouze, že se dje se mnou cosi neobyejného. Když knz s kížem se

obrátil k nám, pozdravil a ekl, že mne ktil a kterak lile! Bh do-

pustil, že mne i oddává, Káa a jeho matka nás políbily a já zaslechla

hlas Éehoe, volajícího na povoz : tu jsem se podivila a ulekla, že vše

již je skoneno a že se v mé duši nestalo nic zvláštního, odpovídajícího

tajemství, které se udalo se mnou. Políbili jsme se, ale ten polibek

byl tak divný, cizí našemu citu. A nic více než to? pomyslila jsem si.

Vyšli jsme na zápraží, hmot kol siln se rozléhal pode vchodem kostela,

svží vzduch ovanul mi tvá, on dal klobouk na hlavu a posadil mne
do vozu. Z okna vozu jsem uvidla mrazivý msíc s kruhem. On si

sedl vedle mne a zavel za sebou dvíka. Cosi mne bodlo u srdce.

Jakoby mne uráželo sebevdomí, s jakým to uinil. Káa zakikla, abych

pokryla hlavu, kola zahrela po kamenech, pak po mkké cest a my
jeli. Já, schoulena v kout, patila oknem na daleká svtlá pole a na
cestu, mizící ve studeném svtle msíce. A nehledíc na, cítila jsem ho
tu vedle sebe. Co mi jen dal ten okamžik, od nhož jsem tak mnoho
ekala? myslila jsem i zdálo se mi ponižujícím, sedti sama tak blízko

vedle nho. Obrátila jsem se k nmu s úmyslem íci nco. Ale slova

nechtla mi na jazyk, jakoby nebylo již ve mn dívjšího citu nžnosti
a jakoby na jeho místo byly nastoupily jen pocity urážky a strachu.

„Do této chvíle jsem stále nevil, že to mže být," tiše odpo-

vdl on na mj pohled.

„Ano, ale mn je jaksi strašno," pravila jsem.

„Pede mnou strašno, má drahá?" ekl on, uchopiv mou ruku
a sklánje k ní hlavu. — Má ruka bez života ležela v jeho ruce

a u srdce jsem cítila mrazivou bolest.

„Ano," zašeptala jsem.

Ale v tom práv srdce poalo bít silnji, ruka se zachvla a stiskla

jeho ruku, mn bylo horko, oi v polotm hledaly jeho pohled a po-

jednou jsem pocítila, že se ho nebojím, že strach tento je — láska,

nová a ješt nžnjší a silnjší láska nežli díve. Pocítila jsem, že jsem

celá jeho a že jsem šastna jeho mocí nade mnou. Konec ást: první.

Hera a Pan.

Véi slovm mým : Jako v zakletém hrad spf
píroda ve svém majestátu; ona slyší kladivo
práce lovka a moe jeho vzdech^ ale ne-

* podá nikdy ruky pátelské sama sob žijíc,
sob dostaujíc krásou absolutní a mocí ne-
domrnou. Chce-li lovk, aby z nmého
ustrnutí procitla a nmá promluvila, klí vezme
umní. Jím jako zázraným prutem brány
sob oteve a píroda spatujíc v dílech ducha
a rukou jeho odlesk své ideje nesmrtelné
nmá zajásá, lovka vedle sebe na trn
usazujíc. _

Ze zaptsku pntelových.

m^vk\\ síní ol3-mpských, jež etzy
své moci Zeus v blankyt zavsil
po boji s titány, zkad hvzdný brav
vodila luna jak la kzlata,
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dnes Hera opustila velebná.

Kdy písni skivan zpv hlásal Mus,

že vzdudicni svítá jara veseh

a loutnou vítznou kdy ApoUon,

jak oe zlaté k letu llelios,

pobádal k tanci patu Cliaritek,^

kdy v hloubi íši jako kovkopum

vzplál bohm ohe zlata, radosti,

tak opojné jak vné šeíku,

oho Zévova od kvasu potají,

jak noc prchala zoí plašená.

Ten šumot, smích co píval ledných krup

jí žalem deptal duše osem,

a bylo jí, jak lodi zvrácené,

kdy na paiubé vlna vítzná

již proudu jásá penným chocholem,

že ze sedla jak jezdec smeteny

vrak bédný klesá v propast závratnou.

Vrak byla duše její, propastí

ta Gorgonou se tmící myšlenka,

že jako hvzd záhy vyhaslé

jí záe prchla lásky Zévovy,

té rže sladké, jejíž plameny

si vn chtla skrán ovíjet

a nachem lístk stezku sob stlát,

jíž s Olympu by na zem stoupala.

Yše minulo; ta berla železná,

v niž vné žití svoje vzpírala,

v bi skorpion te se zmnúa,

jenž do srdce se chtiv zatíná

a svistem plaší oe myšlenek,

že do krve jí duši smýkají,

tam letíce, kde Zeus milený,

své lásky žárné veden hvzdici,
^

se lib kloní k dcerám pozemským.

Od svah Olympu až v pobeží,

jež vlnou sterou líbal okeán,

jak noci pláš se les vlnil kruh,

iak peru ohromná, jíž Gaia chce

ke slunci vzlétnout z prachu poddanství.

Ni jeden paprsk šípem stíbrným

do klenby nevnik list smaragdu,

v hru pestrých barev jen se rozlomil,

jež kolem strom, erných koenu,

se jako zmije hbit vinuly,

643
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kdy zimou tuhé, slunce polibky

zas kroužky rozplítají k životu.

Tím šerem prales, jež v souhlasu

tak s duší její bylo stísnnou,

šla bloloktá Héra, boh mát.

Jak štíhlým stvolem záná Ulije

v blostném peplu, kterýž Athéna

ji rukou umnou darem utkala,

vzrst tla chvl se proudem linií,

jež od bok pes ader záchvvy
se splítaly jak žilek pletivo,

až hlavy božské v zlatém kalichu

si v náru klesly divým jásotem,

pjíce kráse bouný dithyramb.

Z as peplu nkdy kídy úblem,
jak z mrak luna, stíbro ramenou
se zamihlo a zlato sandál,

že v travin pítmí, ke zášeí

se mušky lesklé zdály probouzet.

A stromy, ptáci, v listech ukrytí,

zjev nebešanky lepé vidouce,

všech písní píse poli hlaholit

a studánky tím ze sna vzbuzeny

vln oko bystré sslaly na zvdy,
by obraz krásy chytly vznešené

a tou se chvly potom vidinou,

kdy v podjeseni listí žlutavé

jim hled stemní isté zrcadlo.

Pec šumot les, pták, ruej
nad jednou vlnou nebyl vítzem,

jež Héru nesla co lo oblaná,
za plachtu majíc lásku zhrzenou,

za veslo hbité divou žárlivost.

Tak letem spíš než chzí bohyn
úskalí stihla, nohou sveepou,

jež do vln moských zašlo daleko.

Kol šepot tichý erných prales,

ped sebou moe mlžnou nezmrnost,
v snách Héra stápla ret žíznivý,

jak Hélios, jenž práv v obzoru
svou íši prázdnou k moi nahýbal,

by pro den píští perlí bleskný žár

zas pro svj vnec záný nalovil.
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Již jako nitky šedých pavuin

se vzduchem táhly stíny soumraku,

jen okamžik a sít ernavá

od nebe visíc, zemi, okeán

tmou obeste a mírem velebným.

Tou dobou mocný Pan, bh les, hor,

se vracel z lovu ve svou jeskyni

Již dosyta se zve nahonil

a horských bystin, stezek klikatých,

jež po skalách se vinou bludištm,

již každou skrýši, každé hnízdo shlé
a s nedostižných, ledných vrchol

požehnal lidstvo holí pastýskou —
te na mech vonný sluje hostinné

se tšil horoucn a na písn,

jež uzrály mu hrozny v útrobách,

a syringou co víno zištné
se nyní v lesní mechy vyinou,

že vní váben, echem mileným

Nympf pihopkuje kepký chorovod

a pochvalou vstíc bounou zajásá.

Tou myšlenkou se srdce pohnulo,

jak strunou šíp i ttina zefýrem,

již tance slyší rythmus prchavý,

s nímž ader chví se sloka souhlasná,

již cítí dech, již Nympfu zdráhavou

v olíjetí drží, žhavý polibek

již rží zkvétá v šíji blostné —
tu podál tichý vzdychot zaslechne,

šat zavlaje, to jedna z Oreád

i Nympf zde teskní sama v ústraní —

a divým skokem, prv než domyslil.

Pan drží Héru ve své nárui

a libá ji. Své síly záchvatem

nadarmo pouta žádá rozlomit

velebná Héra, okov železný

jí ruce svírá, zatím do tváe

polibk bijou zlatí motýli.

Tu luny svit se nad ní smiloval —
Pan v boji ustal, tváí zdšený,

v níž cho Zévovu poznal všemocnou.

Ta nmá stála v lednem strnuti

co skály sloup, jen z oka hlubiny,

jak nebe kdy se blesky otvírá,

strž hnvu zela, nad níž oboí

se chvlo keí, jakby perutí

již orel pomsty slétal na koist:

„Zpt, bohv obludo! Zda nevdls,
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že myšlenka jen, Hérv žádati,

jest šílenstvím, jež sršní zuivou,

a lovku a bohm olympským,

se v paty vsí k jisté záhub?
Zda nevdls, že jako Kronovce
má ruka tímá blesky vševládné,

mou nohou linvnou že se otásá
zem v základech a Olymp veškerý?

Tvá zuectna tvou bradou kozelí,

již boh tebe rodíc myšlenka

ti pidala jak smíchu rolniku,

šij pokálena retem netvorným,

jak azur nebes tísní oblak, —
nuž ústa ta, jež chtiv líbala,

a mojí vlí nesou pokutu,

okovem sterým nech se uzamknou,

jak vné brány v bdném Tartaru,

a jako rosa slunce úpalem,

v nich slovo, píse díve zanikne,

než slétne ptáetem — a onmí." —

Ve vnci hvzdic rži blostnou

nad lesy plála luna úsmvná,
k ní peplos Héry mil vlající

jak dým obti bohm líbezné.

Pan osaml. To byla vidina,

si v duchu myslil, pna blýskavá,

jež vylétla mu z víru myšlenek

zrak mlhou cloníc, snní závojem.

Však na duši jak stromu na vtvích

sníh tžký visí, báze, pedtucha,

a hrdlo ouží ; kvapn syring
do prstii svírá — hlasem milenky

ta dosud každý zaplašila stín

narcisem zdobíc pohár vnosti,
ta dosud povždy od stád arkádských

v pouš vlky zahánla vyjící,

snad nyní též mu báze zažene,

jež obchází kol stáda myšlenek.

, Vznes' ke rtm syring, tvá nadul v mech —
O bohové! vzduch hluše, bez tonu,

dutinou jenom teskn zašuml,
jak listím zvadlým vánek podzimní.

Rty otevel, chtl hlasem hromovým
do les volat, až by zdšením
se duše strom chvla lovka,
zvuk v hrdle uvíz jako v síti pták

a s temným vzdechem západ v hlubinu.
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Sen pravdou jest; tou schvácen myšlenkou

I'an v trávu pokles, hlavu zaryl v mecli,

na jehož vláknech, šedém sametu

slz brzo vzplály rosné perliky,

jak brouci zlatí práce v pospchu.

A v mechu skryté buk koeny,

jež korunám sny zem šeptaly,

l)lá slyšíce a srdce bouný tluk,

jenž klepal v zem jak datel do stromu,

na poplach bily tepen úderem.

V ten oka mih se hnuly koruny

a rozhoupaných zvon hukotem

se skály v údol boun volaly:

„Pan nmý jest, ret jeho zvonivý,

jak ptaí hnízdo plísní pavuin,

v sen obetkán jest kouzlem nmoty."

Jak svíce svící v plam se rozžíhá

a vlna vlnou v let se probouzí,

od stromu k stromu zvst ta letla,

jak zory jitní peru plamenná,

až zdálo se, že lýra obrovská

se pes dalekou zemi rozpíná,

za struny majíc hvzdné paprsky

a eky stíbrné a pralesy,

jež jedním dechem ze sna šumly.

„Pan nmý jest, bh, srdce pírody."

Od chvíle té žal hadím kotouem

si matce zemi uleh na prsa

a stehl ji jak Argus stooký.

Pták lítal sice, ale bez šumu,

jak nad moálem mlha podzimní,

a plachým kídlem bloudil nadarmo,

by písní zlatých mušky polapil.

Zá kvt pestrých jiskrou v popelu

v mžik pohasla a vn snivý dech

ve vzduchu zánik tpytnou vidinou

a listy zbylé plísní hrobovou

se poly tmt jak smrtí zornice.

I nad vlnami pramen a ek

se jakás ruka chvla tajemná,

jež na oe vln otž vrhala

a ve vzniku jich hlasy tlumila.

Vzduch mdlobou chvl se, s nebes oblaku

jak moe valné ticho padalo,

tiš olovná, mrtvá, velebná,

jež svdkem byla svta tvoení.

42
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Noc tetí Pan se vytrh ze snní,

sen s víek stás jak deštné kri^je,
hl pastýskou vzal pevn do ruky

a v šij zavsil hluchou syring.

Dech síly svží zas jej ovanul,

jak vzni v skrá kdy jara zbloudí dech

a v sluch zapadne písní ozvna.
Pták nadje vzlet duši v okénko,

zvon dvry mu v si'dci zaal bít,

že síla ta, co žila v útrobách,

dým není lichý, tíse bubliny,

již list chvním možno zaplašit,

že výhe ta, z níž zlato písní kul,

ni mocným slovem Héry nezhyne,

že bez ní, nad ní vným plamenem
plát bude v oku z vk do vk
a boh samých žezlo petrvá.

Ta dvra jej letem nesla v ped,
jak posla boh pata perutná,

ta dvra co kotva vržená

lo držela i vzdorem plnila,

že štíty vln se v stébla tíštily.

V té pouti bludné domek blostný

mu z dáli kynul v háji palmovém,
jak plavci v moi svží ostrvek.

Snad z boh jednoho to svatyn,

si myslil Pan a tamo zamil.
Byl veer letní ; vzduchem bílý jas

se míhal stíbrem jako vlas zm,
jež se hvzd, luny deštm padala

na luhy, lesy, dílnu mistrovu,

v níž sochy bílé hvzdám plály vstíc.

Opodál v šeru, netknut paprskem,

snil Polyklet, zrak dlaní zastíral,

jak velká ped ním sochy postava,

jež v snhové se roušce tajila.

V sí vešel Pan, sen mistrv uslyšel:

„Dnes mety vytené co zápasník

mj dospl duch a úkol dovršen,

jejž vznesli na mne Argu obané,
bj-ch sochou strážné jejich bohyn
chrám ozdobil, hle, dílo skoneno

!

Kde vnec vítze? — Jak divý o
do kraj všechnch duch mj zaletl,

by na koj^ytecli jiskry pvab,
jichž v luhu zemském možno postehnout,

v tu snesl tvá, jež rostla v útrobách,

jak z mlli beztvárných slunci koruna —
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však na konec štír pece pochyby,

ten pravdy otec, v sí se piplížil,

kde socha stojí, drsn zasvištl:

„Tvým sokem Fidias, ten nesmrtný,

jenž v Olympii vedle Zéva v trn
se posadil ; zda propast vymils,
jež mezi Zevem, tvojí bohyní

se rozvírá, zda záí peestou

t s jedem kalich kvtný neklame?
Kde východ z bludišt ? Ó bohové

!

z vás jeden ke mn milostiv spj,

jenž Héry tvá zná, boh mocnou má,
zda jeden dech té krásy nebeské

má ruka stihla, i snad nemožno,

tvá její božskou v soše ujjoutat,

jak asu vlnu hmící nad svtem?"

Tak ze sna mluvil mistr Polyklet

a dechem slov i vánku zadutím

l)Ojednou rouška sjela se sochy —
Pan zírá Héru zlatém na trn.
Noc vlas spíná zlatý diadém,

nad elem visí oblak veleby,

a pod ním oko isté, veliké

se ohnm leskne jako hlubina,

v niž všechny hvzdy stásla obloha.

Y blostném peplu jako Ulije

se tlo chvje hudbou linií,

jež od bok pes ruce, adra, šij

se splítají co žilek pletivo,

až tváe božské v zlatém kalichu

si s divým blahem v náru klesají,

pjíce kráse plesný dithyramb,

že na svém letu bouném vesmírem

zde pohížila v sen se na chvíli.

A Panu zdá se, krásy paprsky

že duši v sí mu zlatou chytily,

že výš a výše v letu závratném

jej mrany hvzdic slunci nesou blíž,

jež dechem taví ledy nmoty —
již ret se chvje, jakby strojil e —
vzkik' mocn Pan — zvuk první zaznl z úst,

té sochy kráse patil vítzné,

jež mocné Héry vtší, mocnjší

s úst jeho sala pouto nmoty. —

Když ze sna procit mistr Polyklet,

jak hvzdu v okn Pana veikélio

zor oka posteh", slyšel volání

:
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„Tvou sochu, Polyklete, vidl bh,
slyš! její hledem jásá uzdraven."

Noc k jitru spla. V dáli vlnila

se morem písní syrinx Panova.

K. Kuera.

Pokoj níci Staropražští

r. 1608.

Zpráva od dra, Zikm. Wintera.

do byli a jsou pokojníci v Staré Praze?

Ten, kdo nemá svého domu a platí

nájemné, ten pokojník, a ponvadž
nenáleží k slabostem domácích pán
kupovati eské knihy a býti pedpla-

cenými na asopis, tedy ne-li všickni,,

zajisté aspo veliká vtšina toucích

jsou samí pokojníci, ba nkteí, již

u pokojníka pokoj najali, jsou ješt
mén nežli pokojníci : jsou podi*uzi.

A o takových lidech pokojniích a po-

druzích z r. 1608, jako jsme my píšící i toucí, kdož platíme neke-
sanské inže, o takových v pítomné zpráv bude nejdelší e. Známe
je všecky jmenovit, nebo popis zdlaný na poruení pán konšel Sta-

romstských r. 1608 ve stedu, den sv. Alžbty, upímn otevírá nám
všecky domy a pokoje neb obyty na Starém Mst pražském a to práv
v dob hodn rozkvašené ped vydáním majestátu a vlastn v dob, kdy
po míru Libeském, jímž nkteré koruny s Rudolfovy mdlé hlavy saty,

chystána jest eská revolucí na vymoženou svobod náboženských. Jest

tedy takový spis Staropražských obyvatel nemálo zajímavý už co do

historické doby. Než rovn zajímav jest i v píin tehdejších vcí so-

ciálních. Ale prve nežli choi3íme se úkolu, budiž dovoleno na vysvtlenou

dotknouti se nkterých vcí tehdejší mstské správy. Staré msto dlilo

se ve tyi tvrti a to Mikulášskou, Tejnskou, Havelskou a Liuhartskou.

Každá tvr mla nad sebou hejtmana, pod ním byl setník; padesátníci

dbali o ád v domech padesáti a desátníci mívali na péi dom desátek.

Kdo by chtl zvdti, kterakou mli dotení úedníci úlohu, ti
jejich písahu, jakož vepsána jest v knize archivu Staromstského (. 332
fol 112 atd.).

Hejtman tvrtní za Rudolfa písahal, že práci vésti chce vedle in-

strukcí, že chce „pedn cti a chvály boží, dobrého poctivého J. M. C,
pana purkmistra, rady i obce hledti, v mst neády všecky, nebezpe-

enství, ohn, rznice, sváry, nepokoje, hry i všecko zlé petrhovati;

msto, studnice i jiné vci opatrovati, v ponckách i pi vystavování
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vody práci bedlivou vésti a co od purkmistra porueno bude, v tom
poslušn se chovati". V pozdjší písaze dostaveno ješt, že práci povede
„zvlášt v vybírání všelijakých kontribucí a sbírek, též i vykazování

kvartyr a ložírování soldatesky". Z toho mluví vojna ticetiletá.

V písaze setnické, padesátnické, ticátnické a desátnické písalial

všeliký úedník jmenovit tady uvedený: „Podle instrukcí hejtmanu
tvrtnímu vydané, co bude od hejtmana porueno buto strany míst

a studnic obecných nebo vod vystavování, poncck držení a k tomu
nádob a poteb k petržení ohn, poslušn se chovati chci." Pozdji
teprv pipsáno, že budou dbáti i „klizení blat z ulic a istní msta".
O tom istní promluvíme si ješt slovíko, až poznáme pražské domy.

touce pak na instrukcí
,

jíž se písaha mstských ouedník
tvrtních dotýká, poznáváme, že instrukcí obsahuje ti kusy prací oued-
nických ; drží v sob vci policejní, vojenské a požární.

O prvním kuse teme: „V každých tyech nedlích hejtman
s jedním setníkem nebo padesátníkem a desátníkem svou tvr aby pe-
chodil a komíny pehledal, a který by byl nebezpený, ten hned do

dvou nedlí opraviti rozkázal; neopravil-li by soused, day jednu kopu
pokuty a ta pokuta aby šla hejtmanm, setníkm, padesátníkm a de-

sátníkm." „Desátník od padesátník a setník k tomu aby pidržaný
byl, aby svj desátek ml popsaný, hospodáe, jich ženy, ele vandrovní

i podruhy, podruhyné a každý zejména aby byl psán, i ím se živí

a pokud kdo má u hospodáe býti a desátník každé tyi nedle má
sjíti po obdích (v Novomstském áde stojí „v nedli") a tu jestliže

by u koho která jiná ele nalezena byla víc nežli by popis jeho uka-

zoval, aby se na to vyptal, odkud jest a co jest, byl-li by povale, aby

mu uložil do tí dní a po tech dnech rychtá aby ho vzal." „Jestliže

by dívka zjednána byla, nebo pohlaví ženské díve asu od své hospo-

dyn odešlo, a to druhdy bývá pro neády, takové ženské pohlaví pro
jest vyšikováno, aby postaveno bylo . . . když to tak bude opatrováno,

mnoho dtských mord mine."

„Jestližeby v kterém desátku šenkovní dm byl, ten hospodá aby

desátníkem napomenut byl, jestli šenku nevede sám, aby ml šenkée
nebo šenkýku zachovalé lidi dobré, dívek a povale aby nechovali,

také pišel-li by host, tomu aby oznámili, ve tech dnech aby se opatil

živností a tu aby neležel víc." „Desátník aby na šenkeích se vyptal,

jací hosté u nho se drží na strav a jaké jsou lidé povahy; to zvda
p. purkmistru aby to oznámil a páni rozkáži, jak se držeti mají." „Jest-

liže by kde jaká bitva (rozumj pranice) znikla, tu každý desátník, což

mž soused sbhnouti, hned takovým aby to zastavil a ty dodržal a po

právo poslal." „Desátník žádnému té vle nedaj míti, aby zjevn nebo

tajn s runicemi do dom a po mst chodili."

Tolik z instrukcí policejní. V píin vojenské bylo porueno
tvrtním úedníkm, aby mli popsáno, co který soused má zbroje, ob-

zvlášt stelby; mimo to aby dbali pi pražských mšanech hojnosti vše-

likých zbraní a stavili jejich úbytek. „A bylo-li by troubeno a zvonno
vzhru, každý hejtman, padesátník atd., by pak s desátky hotovi nebyli,

pod svú ctí a vru k rathúzu aby bželi a tu purkmistra se optajíc, jaká

poteba ; kterýmž by rozkázáno bylo, ti padesátníci jdte, a kterým nic,
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ti pi panu purkmistrovi ostate." Oh se báli naši pedkové, uebo
tehdejší ohové byli divoejší uašich obyejných: trávilit vždy celou

ulici a ne ídkokrátc i více. I protož nedivno, že ády všech mest
úedníkm tvrtním a rovn tak i samým mšanm péi ohv na
srdce pivozují dtkliv. V pražském ád už první kus bije na to.

Hejtman ve své tvrti, tak naizuje se, aby ml popsané formany a te-

sae; hejtmane, setníci a padesátníci aby desátky rozdlili (v novomst.
ád dí se, aby zídily desátníky), kteí mají míti háky a kteí žebíky
a s tím aby k ohni šli. Novomstský ád ustanovuje zetelnji ješt,

aby jedni hasili a druhá polovice aby zbrojn lid obecný, který jde pro

divadla, rozhánli a kdož by svj stateek sthoval, aby mu ho bráti

nedali. „Kdež jsou movitjší desátkové, aby kožená dva korbele každý

desátník ml pro vody nošení v potebu ohn a ty aby desátník ml."
A te už tedy pojme do Staré Prahy na tvrti, padesátky a de-

sátky rozdlené.

tvr první, Mikulášská, byla r. 1608 o 282 domech. Že pade-

sátek každý neobnášel padesát dom, to patrno už ze summy spoítané..

Znamenitjším z domácích pán tvrti Mikulášské vidí se nám
býti pan mistr Philipp Fabricius, jenž obýval ve svém dom sám. Jest

to týž dobrý muž, jenž po málu létech potom nerad a bezdky vyletl

s druhého patra zámeckého za místodržícími.

V téže tvrti dm mli Simeon Sušický, Nathanael Vodanský,
mužové, kteí stáli v popedí eských bouí, zaež oba hroznou vzali

pokutu na rynku Staromstském. Z ostatních pán domácích stojí za

zmínku pro jméno Jiík Sketa, jenž má v dom tyi pokojníky a šenk

piva; Jan z Kolovrat, jenž má v dom tolikéž pokojník. Který Jan
z etných Kolovrat to jest, nete se; Kašpar Loselius, známý poblo-
horský primas Staromstský, a hrab z Fiirstenfeldu, jenž bydlil v dome
sám, jsou také v této tvrti domácími pány.

Tch dom, v nichž bydlil majitel sám bez pokojník, vyetli jsme
ve tvrti Mikulášské 104, což je u pirovnání s našimi pomry veliký

a zajímavý rozdíl. Však poznáme i v ostatních tvrtích, že pemnoho
rodin mšanských rády obývaly v dom svém samy. Obzvlášt kupci

všecek dm zabírali. Dole krám, nahoe byty a sklady a pod zemí sklepy

„suché" i „mokré" bu na zboží nebo pivo a víno, jehož tehdáž Pra-

žané ze svých etných vinic mívali hojnost.

V ostatních 178 domech tvrti Mikulášské vyetli jsme nájemník
jménem uvedených 580, nepoítajíce nkteré studenty, židy a vyslance

cizích stát, kteí v popise vzpomínají se nepoítaní. „Proízeni", jak

pravíval rychtá Vavák, pipadli by jednomu tehdejšímu domu asi ti
pokojníci, což svtle ukazuje, že naši pedkové, a pokojníci a podruzi,

neobývali tehdáž ješt v inžovních kasárnách, jako my ubozí slanekové.

Ve tvrti Mikulášské opravdu shledal bys vtšinu dom o dvou

pokojnících. Jediný dm Kronovský ili Chenový, podle radnice stojící

a dodnes každému známý, hostil v sob jedenácte pokojník a šest po-

druh. Však to také byl dm v Staré Praze nejvíce pokojníky požehnaný.

Soupee mu neshledáš v nižádné tvrti. Byl to dm veliký, prchoditý.

Pestí jeho nájemníci stojí už te za zmínku. Bydlil tu „štem-

šnejdr", sika, kucha, kniha, muziká, sluha na boud, illuminista,
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pozaunar, vina, tovaryš na zámku, krejí, Mandalena délá na den, Káa
žebe, hrní, jcsté jedna nádenice a konen Štefan lUiger, advokát

dvorský.

A te k pokojníkm a podruhm tvrti Mikulášské! Sestavili jsme

je podle stav ; a jen z píiny té, že v onch dobách pedek míval

stav ped stavem a to tak smšné, že dva rzní stavové si nesmli íci

:

já jsem tak dobrý jako ty, aby nebyl smlý nadutec za to trestán
;
jen

tedy z historické píiny té zaneme od pokojník stavu rytíského. Sic

jinae pozná toucí už v této tvrti okem jen ponkud bystejším, jací

to byli rytíi, a mimodk pijde mu na mysl, kterak smšní jsou mnozí

dobí lidé mezi námi, kteí se pachtí zuby nehty po slechtictví svých

neslavných malinkých pedk. Aby se neeklo, že peháníme, zaneme
u vyítání od Aui;ustina Husla, o nmž padesátník v seznam nenapsal

nic víc, než „stavu rytíského, voják, žena (!) oznámila, že má od

J. M. C. provision."

Tedy rytí žebráek. S týmž despektem napsal tvrtní ouedník
v jiném dom: „dva Plakové, stavu rytíského," nebo „Dorota Kainova,

stavu rytíského, u Kolovrata." Pi osob stavu panského skoro nikdáž

nezapomnl písa tvrtní napsati „pán, paní". Ale tyhle rytíe odbývali

nejen v té tvrti a jen v jednom padesátku snad, ale ve všech tvrtích

ledabylo, i když nemli „provision".

U zlaté váhy psal úedník : „Folkner, má dvr v Košíích, rytí-

ského stavu;" v dom u Freistetera: „Hans Lehman von Beschwert,

stavu ryt., oznámil, že má initi na zámku." Ten byl tedy v Praze

hostem a jakož pozorovati, nebyl v „hotelu", než najal sob na pobyt

pražský obyt v dom soukromém. Poznáme, že tak dlo se obyejn.
Ku píkladu v téže tvrti v jiném dom uvádí se : „Mandalena Hofechte-

rová z Vratislavi oznámila, že má na zámku initi." U Jiíka Škrety

bydlila rytíka, které ani domácí pán ani jiný nikdo neuml jmenovati.

V referáte stojí: „Njaká paní stavu ryt. v nájmu." Ovšem nelze proto,

že neshánli se ani po jmén této rytíky, souditi dnes o ní kiv

;

poznáme ihned, že tehdejší lidé nedbali nkdy ani vyššího stavu nežli

byl rytíský.

Píše se v téže tvrti: „V dom Leanského Kaplí N." „U Daniele

Skalského hrabinka z N." Kterou paní dobe znali a povdli, byla

•v dom jakéhos Musila: „Paní Majdalena z Michalovic, vdova, pokoj-

nice." V dom u Pícských obýval jakožto pokojník liudolf z Štern-

berka s eládkou svojí, a z liostí bu uvedeno poselství benátské, jež

bydlelo v dom Stefana apatykáe vedle tí stíkaek.

Osob úedniil všelikterakých ticet a jedna bydlely ve tvrti této.

Tím potem ovšem nesmí se pohoršiti registrátor \m appellacích, poí-

táme-li rovn s ním i ponocné za úedníky. Ze znamenitjších úedník
budiž jmenován mistr Ondej Marchio, radní písa Staromstský, jenž

byl pokojníkem u sirotk Ketlovských; v Sixtovic jednom dom obýval

Leonhart Welie, registrátor pi appellacích, v druhém dom Sixtovic

Petr Boruleš „tatldeker", u Holian na Starom. námstí Jan z Selcer,

dvorský J. M. C. služebník, vedle v dom dr. Lobera bydlil Jan Koto-

lovský, prokurátor; u Konop Táborský, prokurátor, v témž dom pro-

kurátor Jan Subr, v dom Jana z Studnic ješt jeden prokurátor, Vácslav
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Vzteklý, kteréž jméno advokáta neodporuuje i odporuuje, a koneu
vzpomenutý už Illiger, advokát dvorský, v dome Chenovém. Z malých

úedník spoetli jsme dva desátníky, v dome obecném vartýíe, dva

císaské harcíe (Hansa, Hartmana — snad tedy Nmce). O žen Hansa

harcíc zapsal tvrtní, že pere lidem. Dále popsáni jsou tyi „poslové",

z nichž jeden komorním je poslem. U tch posl se maliko zastavíme.

Ti byli tehdejší pošta! V ád Rudolfov r. 1605 vydaném (viz Chaos

v arch. Pražs.) naizuje se purkmistru každého msta Pražského, aby

naídil písežnou osobu, která by jistý poet posl písežných spravo-

vala. Kdo posla poteboval, oznámil onomu mistrovi. Od míle cesty

v echách dáváno poslovi 4 gr. es., z nichž polovici bylo zavdati

hned, polovici, až se posel vrátil. Bžel-li posel za hranice, tam za míli

dostával 5 gr. . „Od jiných jinam aby list nepijímal, jinam neza-

cházel." Misti'u platil posel z míle malý peníz, „Kdyby posel na cestu

z penz jíti nechtl a v šenkovním dom pi zahálkácli postižen byl,

toho aby rychtá do vzení vzal nejmén za ti dni."

Ponocných v té tvrti obývajících uvádí seznam šest. Jeden bydlí

u Sket a zove se pípadn Cimbálek, žena jeho, tak dí popis, strojí

jídlo ped domem. V téže tvrti obývá íha, hrobník Mikulášský, jejž

posléz také za úedníka klademe; nebo i hrobníkm vydávána bývala

písaha. Ale o ponocných abychom snad promluvili slovíko. Dležitý

úad! Nebyli ponocní jen noní, alebrž na protivu samého názvu, byli

ponocní i denní. Pozorovali ve dne v noci ohn nebezpeenství, ale nad

to ve dne, obzvlášt v nedli, honili opilé Pražáky, v kteréžto poslední

píin mli (dle ádu r. 1592 v kn. . 326 fol. 40 a 54) také malou

jakous moc výkonnou, že smli v „nepítomnosti rychtáe a písae n-
které rozpustilé lidi do vzení dávati; ovšem o tch ponocní hned na

zejtí primasovi, pro vzati jsou, též co by od koho jaká zbra vzata

byla, oznamovati povinni jsou, v emž jim od práva rychtáského pe-
kážka inna býti nemá, anobrž rychtá má jim nápomocen býti ; s druhé

strany, pokudž ponocní svou vartu drží, povinni jsou rychtái nápomocni

býti a jedni nad druhými ruku srozumitedlnou držeti".

Uznávaje pedem velikou dležitost ponocných, ád Staromstský

r. 1584 snesený káže: „Ponvadž bdní a ponocování nejvtší podstata

opatrování msta jest, za potebné se poznává, aby na vži rathouzské

ponocní bedliví, stízliví, zkušeni se drželi, aby ustaviný pozor nad

mstem držán byl, a jakžby kdy ohe spatili, aby volali a trúbili

i šturmovali a vzhru kázali. Ti pak ponocní mají míti ve dne prapo-

reek erveného plátna na dlouhém bidle, a v noci lucernu s hoící

svíkou a v které by stran hoelo, mají jej vystriti. Též také mají

v noci až do svítání každú hodinu po osmkráte se ohlašovati a každé

ohlášení na všech tyech úhlích opáiti a to ohlášení má býti takové :

O bože náš všemohúcí,

ra strážce býti svou mocí

mst Pražských i obcí.

'Zpívati se má hlasem, notou jako: „blížit se as ku povstání."

O tom, že „v ponocování nejvtší podstata opatrování msta jest", byli
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mštníne Pražští nkteí tak tuze pesvdeni, že schváln zapomínali na

ponocné plaiti; nkdy pak, když jiní zaplatili, proutratil to pan desátník.

Koku 1584 stojí psáno v kn. . 326 fol 11: „Co se týe po-

nocných nebo žoldné, kteí z jistého poruení J. M. C. naízeni jsou,

pi vybírání penz na záplatu týmž ponocným veliký nespsol) se dje,

takže nkteí dávají a nkteí nic, ano mnozí desátníci pijmouce peníze

od jiných je utrácejí."

Mediky nalezli jsme ve tvrti Mikulášské dva; jenže s druhým
nevíme kudy kam. V dom Musilovic bydlil Baltasar Jarziigelt, medicinae

doctor, a nedaleko obývala Markéta Volfová, o níž zapsal tvrtní, „živí

se lékastvím". Gradu akademického zajisté nemla.
Lidí od péra jsme vyetli šest a uitele ti. Z onch má jen Jan

Malér, u zelené žáby bydlící, slušný — nepihlížeje k nmin — titul

„císaský kamršrejl)r"
;
pkný titul mají také Šafránek a Porybný,

nichž praví se „spisovatel suplikací", a Jiík Živnstka „skribent ži-

dovský". Ale ostatní pezváni jsou jenom „njaký skribent". Jeden

z tch skribent byl Bavorák. O Janu Nymburském, Kunrátu Kalpcrgrovi

a Janu Kaerovském dí se pouze, že „uí dti".

Umlce shrneme si všech všudy odbor na hromádku jedinou.

V této tvrti bylo jich 18, z kterýchž nejvíce hudebník. Od tcli tedy

zaneme. V Krunhause: Andres Krocík muziká, Matoj pozauner; v dom
Kolovratov Rudner varhaník ; u Konop „ Jiílk Hamr, musicus z Rakous,

jest zde osm let, Jakub Lamkauf, musicus, dv lét v tom pokoji."

Nedaleko odtud bj-dlel Martin Šmid, pozauné zámecký; u zlatého kapra

Jan Sturm, císaský „orglmachr", a njaký truba císaský.

Éezbá je ve tvrti jeden. Nmec Pfaf; za to malí sedm. V Kriin-

hause: Šubrt illuminista, nedaleko odtud Krištof illuminista. V dom
Marinovském Jan Daický malí, u tí kíž Volf Hogr malí, Zachariáš

Šnejdr, malí cechovní; malíovi v dom Lorenze od háje iní popis

vnou ostudu. Dít: „Jan Karel, malí, šenkuje valn a pálí pálené,

vždycky všelijaká chasa a plno žid tam bývá."

• Co se dotýe obchodnických lidí nájemných, spoítali jsme ve

tvrti Mikulášské 16 hokyná, 14 kramá, 3 ovocnáky, 10 obcho-

dník s potravinami, 4 s „páleným", 4 kupce, 4 šmejdíe, kteí prodá-

vali všelijaký ozdobný šmejd drobný, a jednoho muže, jenž obchod ml
v drahých ptácích. V podrobnostech vytknouti by b)do, že Klára hoky-

náka prodávala ped domem u zelené žáby; vedle zlatého kapra také

byla hokyn ped domem ; v dom zádušním sv. kíže byl Matj hokyná.
1 ped školou sv. Haštala stával hokyná; a na „hald šlotýské" bydlil

nádenník Chalupa, jehož žena prodávala ped haldou. Ped domem apa-

tykáe Stefana prodávala žena Jiíka zvoníka a jiné ženy jinde, vtšinou

ped dbmy. Jeden z hokyná jest Vlach. Kdes u haldy šlotýské hoky-

nail a slul Joannes Campani. Z kramá tvrti mikulášské jen nkteré.

Michael Felzer ml krám na zámku na paláce, tu ve tvrti bydlil

;

v dom u Dvoák byla „IMaruška a Dorota, prodávající vždycky

v židech". Žena Tomáše malíe, nedaleko sv. Haštala bydlícího, krama-
ila také. V dom Volfa Mly prodával na krám Kilián Lincrailler

flaše a džbánky, a nedaleko odtud u Pícských ml krám Babtista Vlach

se železnými vcmi. Také chodíval na jarmarky. Jiný jeho krajan, Jan
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Lekon, prodával drahé ptáky a matka jeho na tarmarce šaty. Tarma-

reníeh obchodník obojího pohlaví jmenuje popis ješt nkolik. Ovocnáek
a tch, kdo prodávali potraviny nebo koalku, uvedeme nkolik.

O Rejn dí seznam, že prodává pálené od deseti let.

V dom Jiíka Skety bydlí Vavinec Cimbálek, ponocný, a jeho

žena „strojí ped domem jídlo". V dom Chenovém (Kronhaus na

rynku) obývá tovaryš na zámku Šustr, jehož manželka prodává vejce.

U Šimona Šváchy jest nájemníkem Jan Moc, jenž „handluje v díví,

žena jeho prodává ped domem páleny a chléb". Žena Bartoše koího
prodává „zahradnické vci". Znamenitý lovk jest Jan Srb bydlící

u pekae Pokorného nkde u bílého domu. „Srb chodí na houby a dlá
košítky, zpráva se o nm iní, že jest možný." V dom Lorence od

háje bydlí „Voršila krosnaka i s dcerou a s synem zahaleem". Kro-

snai i krosnaky nosívaly na krosn ptáky a leccos jiného drobného

k sndku. V dom pana Fišle je také njaký krosna a nedaleko odtud

u zlaté váhy prodává „Maryana vdova sayry". V dom Valentina Be-

neše má Jan krosna „komoru a v pl lét toliko jednou doma bývá"

;

v témž dom obyt má Petr peka, jenž „chová vepe a pálí páleny",

k emuž pipsala konškripní kommissí „N. B. neád". Nepadá snad na

pekae.

Kteí kupci obývají tu neb v jiné tvrti v dom soukromém, ti

jsou cizinci, hosté; nebo domácí kupci zdejší mívali vlastní domy, jež

se svým kupectvem zaujímali všeckny sami. Z pedních kupc pražských

mívali nkteí jmní nad 50.000 kop ! Z kupc tedy cizích hostinských

jmenováni butež v dom Holianovském Jan Pikota a Jan Oldfild,

o nichž psáno „kupci pespolní, mají frajpryíy". Také tu kdes u sv.

Haštala obýval obchodník v chmelí Hans Nikler.

emeslnické pokojníky dáme v alfabetický ad. Ve tvrti této

obývali dva bevái a tetí posel beváský; dva distillatorové, cizinci—
Gallus Pautz a Miller z Magdeburka— „vodami se živl", tak dí popis;

„dratciher" z Drážan jeden; dva havíi; ti hrníi; impressoi 2,

jeden mistr Šimon Teboský, „dlá mezi židy v impressi" a druhý to-

varyš imin-essorský Gazman; jehlái 3; klobouníci 4; knihai 3; knoflí-

káka jedna, „její muž slouží u Belligozy" ; kožešník 12, z nichž dv
vdovy, které práci a živnost vedly a jeden kožešník „dvorský" ; koí
a forman 10; „košítky" dlal jeden; konvái mli ve tvrti této

jenom svého posla cechovního jménem Šlejfíe; krejí 33, z nichž ko-

likosi pt jsou „stolíi", jakož pezýváno emeslníkm nepoádným. Ku
píkladu o jednom z nich, Šimonovi, psal tvrtní „stolí, dlává ve dne

v kláštee sv. Jakuba". Tu by stolí snad byl krejí, jenž se v dm
najímá na práci. To množstvo krejí souhlasí s tehdejším pepychem
v šatecli, V této tvrti mli také svého cechovního posla. Kramplí byl ve

tvrti jeden
;

„kreizšmid" (?) též jeden; kuchai ti, z nichž jeden „slouží

za kuchae u Jesuit". Vedle záduší sv. Kíže bydlil Krucman, lazebník

židovský; také loutník bydlil ve tvrti; mlyná tu byl jen jediný; též

tak jediný mydlá; nožíi ti, pasíi dva, peka 12, z nichž jeden

dlal ve dvoích panských; pivovarští tyi, plavec 1, punocliá 1, po-

krývai a pokryvaky tyi, roušnice, kteráž dlala pannám roušky na

vrkoe, byla tu jediná, rukaviník jeden; rybái ti, ezník 6, suken
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krojié jeden, sika 1, sedlá 1, sklenái .'{, šindelái 3, struna 1,

ševc 10, z nichž jeden „dlá po zámcích a v pokoji má šest podruh" ;

též byl tu „Živnstka, posel ševcovsky" pokojníkem; švadlí 1; šlotýi

4; tkadlec 1; tkaniékái 3; tesám 28, z nichž asi 12 tovaryš; kdož

to byli „tovaryši na zámku", jichž poznamenáno tré, nevíme; truhlá
obývalo tu 8, z nichž jeden spolu byl šenkéem; v téže tvrti méli

svého posla truhlái; vénenice 2; vinopalové 2; zedník 16, v nichž

asi ti tovaryši ; zámeník 1 ; zahradník jeden — Baptista Vlach —
a zlatník 13, z nichž jeden „dvorský". K nim by se ovšem hodil

Ertl, jenž „fasoval grani\ty". Ivemeslník nejmenovaných anebo že nevíme,

kteraké bylo jich emeslo (grundgrabner, štanšneider) napoítali jsme

tvero. Možná, že v posléz uvedené nm. jméno znaí brusie kamen
drahých. Summou bylo by tedy v té tvrti 24G emeslník.

Zajímavo by te bylo, bychom dozvdli se, kolik ve tvrti bylo

„šenk". Kolik tu bylo šenké, to víme dobe, ale ovšem nelze u kaž-

dého s jistotou povdti, zda nešenkoval jinde a tu zdali nebyl jen

obytem. Jest tato poslední vc ovšem málo pirozená, ale v tom, co

nevíme bezpen, jest dobe vj^jeviti se upímn. Šenké^ spoítali jsme

21; na tinácte dom byl by jeden šenk; a ponvadž byly domy malé

vtšinou, toto šenkovní íslo zanecháme kritice toucích znalc, kteí
necha rozsoudí, jestli veliké ili skrovné. Že se bodne mnoho pívalo,

to víme odjinud. Ze šenký jen nkterých tu pipomeneme. „Maryana
dává piva k ruce Rudnera domácího"

; „v dom Fikarov njaká Maniška
šenkuje vína doktorovi Hauenšildovi." Haucušilda znáte. Je to jeden

z ubohých ech, kteí vykrváceli hroznou exekucí poblohorskou na

Pražském námstí. V dom Jiíka Skety šenkoval Beyerle k ruce Ske-
tov

;
pan Loselius, svrchu vzpomenutý, též ml v dom šenk ; u Horo-

mických šenkoval tesa ; v zádušním dom sv. kíže také byla hospoda

;

u Háj šenkoval malí, v Sanytru u behu Vltavského šenkoval Petr

Kopiva za 5U kop roní inže.

Byla-li Rudolfova míšeská kopa v našich 2 zl. 46 krejcarech,

platil tedy Kopiva sanytrníkovi Teleckému ron 123 našich zlatek

a to jest na tehdejší pomry nemálo. Vždy šenký nesml míti plechá
do vnit natluených, nesml pivo „plundrovati" vltavskou vodou. Tžko
se 50 kop shledávalo. *) Tetí dm od Haštalské školy pán Hendrychv
z Frankenštejna též v sob hostil pijany. Jméno šenkéovo tady jest

charakteristické. Pavel Dolívka. —
Ob dm zase hospoda. A tak dále.

K nádenním lidem poítáme mimo lidi, kteí sami tak se zovou,

i sluhy, drvoštpy, vinae, posly, pradlí a vojáky. Nádenník vytli

jsme SG a to žen i muž. V této tvrti samo sebou bije do oí, že

pemnoho lidí dlá v židech. Tu teme: Arnt nádenník, žena jeho dlá
mezi židy; Vít dlá v židech a Dorota žena jeho nosí vodu i posazuje

*) V návrzích Lichtenštejnovi r. lG-24 — tedy o 16 let pozdji — po-

daných praví se, aby dával „šenký pintu bílého piva za 4 kr., hokého piva

za 8 kr., rakovnického za 12 kr. ; a tak šenkýi pi vydávání bílého piva škody
neponesou, ponvadž když od nákladníkii sud za 5 tolar kupují, tehdy z vy-

šenkování užitku rejnský zl. mají a k tomu dvacátý sud se jim nadává." (Arch.

pražs. knih. . 3-26 ol.'20u.)
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eládku; zedníkova žena pere židm; podruh dlá v židech," To nebilo

v oi, že posluha židovská jest v této tvrti; vždy tvr Mikulášská

židovské msto objímá; ale to na div, že za tehdejších i)edsudk
kesané židm posluhovali, a druhé ta pravá pravda, že ani tenkráte

židé bez kesanské služby se neobešli.

teme též: „Žemlika slouží u Anle žida" — a tak rovn
i o jiných; o jakéms Melicharu píše se „nosí vodu i se ženou do

žid". Drvoštp jmenuje popis devt. Jeden se zove Tele. Yina by-

dlilo v této tvrti jen pt, a jich v Praze pro etné tehdejší vinohrady

bylo velmi mnoho. Z lidí služebných zajímají jen tito: „Ondej de

Kryštof zednický pidava, Hans Celler posluhuje mezi zedníky pi sta-

vení ; Yinkler, jenž slouží u p. Donína a na každý týden dv kopy
služby má; Matj, lokaj benátského poselstva, žena jeho pere lidem;

stará žena njaká hlídá šestinedlek." Vojáci tu byli jen ti popsáni,

z nichž jeden — Mates — „šel pes pole" — a o druhém popis dí

„nevdí sami, odkud jest". O jedné podruhyni stojí psáno, že „hlídá

paní Korandovou". Mezi pradlími také jedna jest „dvorská". Mezi „posly"

jest Treppa, posel bratrstva sv. Jakuba. Lidi všelijak posluhující shledali

jsme ouhrnkem 53.

Tato tvr obsahovala v sob též lidi titule prázdného, jakož jest

„vdova", „rodi" pražský" anebo „letitá žena". U nkterých pak není

ani toho prázdného titule; jsout pouze jmény uvedeni. Ouhrnkem jest

jich 36, v nichž 12 vdov. O jedné z nich, u zlatého kapra bydlící,

píše se: „Marie Millerova, vdova z Vratislavi, oznámila, že jest na

hotový groš s pacholaty svými, kteí se uí u pánv Jesuitv, živa;"

o jiné skoro vdov zapsal tvrtní: „Mariana Krabova, má muže Matje,
kominíka, ale on není s ní." Žebrák bylo ve tvrti ouedn zapsáno

14; zamstnání jejich uvozuje se takhle: „Káa v Kronhause žebe;
v dom Jiíka Kakaka ti žebravy baby, hospodá sám neví, kterak

jim íkají; Káa poslova, žebravá stará žena." Následující žebrace ne-

rozumíme: „Dorota Žebravá, žebe ped smrtí." Žebráci této tvrti tu

mli koUegu z ciziny: „Jiík žebrák zNormberka." K žebrákm osmlili

jsme se pibrati i „Jíru, který hadry sbírává".

Nkterých pokojník zanechali jsme sob na konec. V dom
Vácslava Rodicha, hrníe: „studenti nkteí líhávají, kteí u Jesuitv

studují", tedy pražská noclehárna; vedle sanytrny jsou dva pkní ná-

jemníci: „Kašpar Šubart a jeho žena, sedí u vzení." Konen za zmínku
zvláštní stojí, že v dom Jana Gabriele bydlí pokojník Hans Miller,

jenž „vartuje Philippa Longa". Tento Long, ktný žid, je povstný
komorník císae Rudolfa, jenž „pro divné zrady a praktyky", jakož dí

Skála, 7. kvtna 1608 „byl arrestován".

Tu se tedy dozvídáme, kdo ho hlídal. Kratiký as potom dali

ho na bílou vž.
Ti jsou tedy pokojníci a podruzi tvrti Mikulášské. Než se roz-

louíme se tvrtí tou, peteme si ješt nkolik v popisu poznámek
ouedních, velmi charakteristických. Tak vysvítá ze všeho, že domácímu
pánovi nešlo ani o jméno nájemníkovo tak jako o plat z pokoje. Stojí

psáno: „U Marika podruzi ti dlají na den, jména jejich pán neuml
oznámiti"; „u Fišle njaký krejí a šindelá, hospodá sám neví, kterak
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jim íkají;" „Jan Nádenník má šest podruh u sebe, hospodyn neu-

mla oznámiti jich jména." Dnes dbá jmen pokojnik policie; kterak

telidejší policie jich dbala, to vidti z uvedených ádek. Padesátník

podal, nežli by byl na pesvdenou do domu ješt jednou, dvakrát

vešel, popis radji nei)lný ;
„nevdí, kterak jim íkají" napsal, a bylo

dobe. Kolik inže pokojník dával, doteš se jednou jen. „U stelce:

žid njaký, dává 24 kop do roka z pokoje a ten jiný židy u sebe

chová." Dv poznámky konen jsou rázu policejního. „U Hubák,"
tak si napsal padesátník ve svj list, „velmi nebezpeno strany ohn;"
a druliý desátník si zapsal pi dom Maryany z Náchoda: „pam
z strany neistoty ped domem." Láze zapsána v této tvrti jediná;

byla to láze Matouše llince. Rozumí se, že bylo liojn lázní obecných,

ale o tch v popise nemluví se. (Dokoneni.)

'i^-u

Máchv „Máj'^

K pul stoletému jubileu vydání "Máje".

Napsal J. Arbes.

(Pokra.)

sychický konflikt z dje toho plynoucí ovšem nemže
psobiti jinak nežli grandiosn. Nám aspo se zdá,

že by z nesetn rzných osud lidských zídka který
=^ mold psobiti na nepedpojatou mysl lidskou tak mo-

hutn vzrušuje, ba, zdrcuje, jako práv v zárodcích

svých nezavinný osud reka „Máje". A práv takové vzru-

šení jest úkolem, ba písným požadavkem pravé tragedie;

bez dojmu grandiosn vzrušujícího, ba zdrcujícího jest tra-

gedie pouhým odvarem.

Nech vzpírá se pedpojatá kritika sebe více, nech
dokazuje sel)e pádnji, že „strašný les pán" jako zlosyn

a vyvrhel spolenosti nemá práva na sympatii vzdlanc, —
dojem psychického konfliktu a osudu reka „Máje" i^sobil,

l)sobí a bude i na dále psobiti svou bezprostední, piro-

zenou grandiosností na mysle uepedpojaté tak hluboce, že

jim byl, jest a bude „strašný les pán" s veškerými svými

nepravostmi, híchy a nejdsnjší vinou, jaké se mže lovk
dopustiti, pece jen sympatitjším, nežli celá armáda cno si-

ných a polocnostných milák Štstny, kteí po celý svj
život v míru a klidu bezmyšlenkovit užívali a vbec ani do pokušení

nepišli, by se jen na okamžik pokládali nešastnými, neku-li by neú-

prosnými okolnostmi byli dohnáni ke skutku, jakým se konené provinil

rek „Máje".

A práv v této pirozenosti ryze tragické viny, která vždy psobí
mimovoln, ba proti vli lovka, ped kterým se rozvíjí, zdá se nám,
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spoívá tajemství Máchova „Máje", divuplné kouzlo, které inilo báse
tu prese všeclmy surové útoky kritiky sympatickou každému, kdo ml
pedpojatý jen smysl pro dojmy ryze lidské a ryze básnické zárove.

Vše, co Mácha piinil jakožto básník k tomuto dji, jejž jak

známo, sám nepokládal za vc hlavní, vše — od nejpoetitjšího líení

pírody až po nejplastitjší popisy krajin, od dmyslného, zoufalého

rozjímání rekova ve vzení, až po jeho dojemné louení s životem ped
popravou, od romanticky fantastického intermezza prvního až po vylíení

doby, kdy básník po letech navštiviv místo popravní rozjímá o vlastním

svém mládí, jinošství a budoucnosti své, — kterýmžto místm náleží

bez odporu palma v ohledu básnického stylu — vše to, pravíme s d-
razem na každém slov : jest jen k opodstatnní a ku zvýšení grandios-

nosti dojmu nejtragitjšího psychického konfliktu a anticky prostého,

ale pirozenou bezprostedností a pravdou hluboce vzrušujícího, ba zdr-

cujícího dje.

Geniální básník dovedl také dáti prostému dji výraz v pravd
geniální — a práv proto báse v celku i jednotlivostech pokládána

nikoli jen za romantismus pouhý, nýbrž hned výstední a tvrce její,

akoli titan duchem, tvoící dle vlastních pirozených zákon instinktivn,

za pouhého nohsledu hlavního representanta svtobolu a romantismu
Byrona.

Za dob Máchových — a na to nesmíme zapomenouti — nebylo

pro realismus, neku-li pro naturalismus v nynjším slov tch smyslu,

takra ani názvu, kdežto romantismus slav práv v cizin nejskvlejší

své triumfy pokládán najm u nás v echách za politování hodné scestí,

za výstednost pímo trestuhodnou. Ký div, že za takových povšechných

bludných názor, i báse jeho „Máj", v které krom jediného, vypu-

stitelného intermezza není ani vty nadpirozené, fantastické atd., slovem,

že i báse, která djem, osnovou i provedením má pevahou ráz spíše

realistický nežli romantický, vaována zcela prost mezi výtvory hy-

perromantické a tvrce jeji stigmatisován za romantika, abychom tak

ekli „nejhrubšího zrna".

Nám ovšem ani po této dedukci nenapadá stírati snad s jména
Máchova oslující pel romantismu, s kterýmž jest jméno to nerozlun
spojeno.

Mácha byl a zstane romantikem.

Ale z nepedpojatého, svdomitého studia jeho prací a pokus zdá

se nám nade všechnu pochybnost vysvítati, že nelze Máchu vaovati mezi

romantiky ve smyslu romantismu, jak- ho pojímáme a interpretujeme za

našich dn.
Podobn jako jsme byli na „Máji" dokázali, že to báse, v které

pevládá živel realistický nad živlem romantickým v nynjším toho slova

smyslu, možno i na jiných plodech i pokusech Máchových provésti ne-

zvratný dkaz, že na nich nelpí zaasté ani nejjemnjšího pelu romantiky.

Již etné drobné básn v duchu národním vymykají se z roman-

tismu úpln. Podobn, aspo z ásti zlomky historického románu „Kat"
;

pede vším pak drobná rta „Márinka" a zlomky satyrické, v kterých

se jeví tolik smyslu pro zdravý realismus, že zdá se nám oprávnnou
domnnka toho smyslu, že Mácha, kdyby byl dále pracoval, zajisté by
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byl nastoupil cestu aspo pomrné jinou, než-li kterou se byl bral

pvodn.
Nesmímef zapomenouti, že zemel ve vku prvního teprve rozvoje

svého jako mladík dvamecitmaletý. Krátce ped svou smrtí byl již jaksi

pesycen smrem posavadním. Byronv „Lara", i)ronesl se v tu dobu,

pronásleduje mne jako „upír" ; až lio v „Mnichu" pekonám, obrátím

se do ech a zstanu se svými básnmi na vždy doma.
Podobn vyslovil se o svých obrazích ze života svého, z nichž

hlavn „Márinka", jak již pipomenuto, nejeví nejnepatrnjší stopy cizího

vlivu a naznauje jaksi smr, který by byl Mácha pozdji pravd nej-

])odobnji nastoupil. „Chovám v sob", pravil, „valný poet podobných
obrázk. Až se jen z tch démonických živl vymluvím, které mne nyní

ovládají, vrátím se opt k životu lidu. Posud se mi jen výstední
strany jeho objevily, snad se i s obyejnjšími spátelím, až je poznám."

Vším tím ovšem nechceme nieho více dokázati, nežli že Mácha
pes to vše, že vtšina jeho spis a pokus jeví ráz romantický, pece
nebyl romantikem výlun, tím mén ve smyslu, jak se pojímá roman-
tismus za našich dob.

Prese všechny vlivy, ktei-é na nho z mládí psobily, cítil, myslil

a tvoil mladistvý tento titan pece jen samostatn, aspo samostatnji
a pirozenji nežli jiní, kteí docházeli uznání za vrné, od originál

takoka nerozeznatelné, ale co do ducha i formy pece jenom pouhé
imitace.

Není nižádné pochybnosti, že v duchu Máchov spoívaly zárodky
tvoení v pravd geniálního a právem možno souditi, že nezvratné zá-

kony umleckého tvoení byly by v pozdjších dílech Máchových pišly

k platnosti úplné.

Máchv duch nebyl pedpojat a rozvíjel se zcela pirozen, ehož
nejfrapantnjším dkazem jest práv „Máj", který pes všechnu zdánlivou

hyperromanti nost i po pl století snese mítko nejpísnjší i vzhledem

ku zmnným názorm a zvýšeným požadavkm moderním.

A tvoil-li mladý titan tento tímto spsobem již v dob, kdy po-

dléhal ješt vlivm cizím, jež sám nazýval „démonickými" — jakž asi

byl by tvoil pozdji, až zbaviv se vliv všech byl by nastoupil cestu'

úpln samostatnou?

Není pochyby, že by byl razil v básnictví eském dráhy a b s o -

lútn nové, o nichž nemáme a nemžeme míti ani tušení.

Osudem svým a spis svých patí Mácha do ad onch tvoivých

duch, o kterýchž duchaplný jeden essayista cizozemský praví, že „déle

a. hloubji pociují netoliko každé hoe, nýbrž zárove i nespravedlivost

osudu, která je ponižuje, aby prostednost povýšila — nebo prosted-

nosti patil od pravku svt a jeho rozkoše, kdežto duchm, kteí jsou

okrasou a slávou lidstva, pipadla v údl práce a chudoba ..."

Djiny spis Máchových, v první ad pak djiny „Máje" jsou

v mnohém ohledu, zejména kulturn esthetickém, rovnž tak zajímavý

jako pouný. Možno z nich hlavn pro mladé pokolení literární vážiti
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pouení, jakých nenalézáme v žádných esthetikái-h a vbec v žádných
knihách, pojednávajících theoreticky o literatue.

Máchv „Máj" jest jednak nezvratným dkazem, jak hluboká
propast zeje mezi dílem v pravd umleckým, po i)ípadé geniálním

a mezi tak zvaným „velkým obecenstvem", po pípade souasnou kri-

tikou; báse ta jest dkazem, že „velkému obecenstvu" a mlkým kri-

tikm nepomrn pístupnjší prostednost slavívá z pravidla, ovšem jen

doasn, triumf nad genialností; — „Máj" jest konené i dkazem,
jak vratkým a pomíjejícím bývá zaasté uznání vrstevníkv, k nmuž
vede mnohdy pouhé imitování osvdených vzor nebo hovní uzná-

vaným práv tradicím — a jak nesnadno, jak bezpíkladn pracn a mo-
zoln, s jak velkými obmi zakupuje sob umlec i)amátku trvalou,

památku nejidí — nesmrtelnost.

Zkoumejme tudíž pedevším, jak asi vznikl „Máj", a pipomeime
sob, ím a jakým byl Mácha ped vydáním této své básn!

Kdy vznikla v duši Máchov základní myšlénka „Máje", nevíme
udati. Ale pedbžná studia ku krajináské staáži básn (jejíž dj
myslil sobe básník, jak sám udává, — „u msta Hiršbergu mezi horami,

na nichž se hrady Bezdz, Pernštejn, Houska a v dálce Roli — k vý-

chodu, západu, poledni a- plnoci okazují,") konal Mácha v srpnu 1832,
kdy s pítelem svým Hindlem v krajinu tu poprvé zavítal.

Jak hluboký dojem na arokrásná krajina ta uinila, vysvítá

z úryvk jeho denníku, v nmž zaznamenal: „O polednách (1. srpna)

jsme byli na Mlníku pod zámkem zrovna nad Labem, kde se s Vltavou
spojuje; ve dv hodiny jsme byli u kaple sv. Trojice neb sv. Jana.

Jaká zde vyhlídka na hory ! — Bezdz!
V šest hodin na Kokoín; potom odtud šli jsme na Housku.

Zabloudivše však, zstali jsme v nejvtším dešti pod šírým nebem v údolí

sv. vojtšském as hodinu cesty od Kok oi na.

Byla velmi tmavá noc
; potok huel úzkou dolinou, z daleka klepal

mlýn. Po plnoci bylo po druhé stran potoka slyšeti dusot kon, ale

vidti nebylo nic.

O skálu open, ležel jsem na nkolika kamenech nad šplouchající

vodou, ani nepodimnuv. K ránu bylo vidti nkteré hvzdy; zvlášt

dennici, a velmi mdle.

Nežli jsme pišli do údolí, kráeli jsme hustým, starým lesem —
stromoví nebylo k rozeznání — s kopce dol. Sem tam leželo velké

kamení, mechem porostlé, a zamodralé mušky svítily na nm. Sešedše

s kopce, tlapali jsme hlubokým rozmoklým pískem. Po obou stranách

píkré lesnaté strán, doleji chmelnice a nkolik chalup."

Pod datem dne 2. srpna Mácha píše:

„Druhého dne kráeli jsme nad míru krásným údolím k Housce.
Písková skaliska, sem tam jedlemi, smrky a jiným jehliím porostlá

stála nám po pravé ruce, po levé vzhru do kopce erné lesy, pro-

stedkem huel jarý potok, sem tam vesnika. V údolí tom již od Ko-
koína panuje nmecká e; než sem tam ješt slyšeti jazyk eským
jak by se zpouzel proti vytisknutí z tak krásného dolu.

Tak jsme šli vzhru proti potoku, až kde si Idubokou skalinou

promlel svj prchod. Tam jsme vešli, obrátivše se okolo rohu v právo,

43
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do nového, pedešlému zcela podobného údolí. Brzy však nás v levo

vzhru vesnicí vedla píkrá stezka na Housku. Tam jsme leželi asi

tvrt hodiny. Ješt vysoko nad námi ležela Houska. Daleko za horami

a lesy ležela silnice litomická, ves Libšice a nad ní vrch Kl, jak se

zdálo, as ti míle vzdálí."

Potud citát — ovšem jen ledabylo vržená, nepropracovaná skizza,

vlastn pouhé rty krajináské. Kdo však pete bedliv „Máj" a román

„Cikány", jejichž dj jest taktéž položen do této krajiny, najm do

okolí Kokoína, kdežto dj „Máje" toí se kolem Hiršbergu, pozná

aspo základní rys krajináské staífáže obou tchto dl Máchových,

i kdyby nebyl krajin tch nikdy na vlastní oi vidl a peetl jen pouhé

rty v Máchov denníku.

V propracovaných plastických Máchových perokresbách krajin jeví

se totiž týž pozorovací talent, týž spsob pojmutí a vyjádení, slovem

vane z nich ryze Máchovský duch jako z pouhých skizz a rt, z kterýchž

mnohdy jediné slovo nebo jediný stylistický obrat dostaí, by lovk
poznal, že míní Mácha krajinu, kterou tak nevyrovnatelným spsobem
bjd pérem znázornil.

Místo, na kterém se odehrává dj „Máje", tanulo tedy již tyi
roky ped vydáním básn Máchovi na mysli — jasn, plasticky a s ve-

škerou poesií svou. Mácha byl arokrásou krajiny té v pravém slova

smyslu unesen — jaký div, že snad práv jen pod úchvatným dojmem
divokrásné krajiny té zaalo v duchu Máchov klíiti embryo základní

myšlénky „Máje": triumf pírody po zimním spánku nebo jak

on sám praví: „slaviti májovou pírody krásu"?

Pesné stanovení toho ovšem není možné; ale má pece aspo
nepomrnou pravd podobnost do sebe i tenkráte, když nespustíme se

zetele kardinální výtku souasných kritik „Máje", kteí báse tu jto-

kládali za nápodobení poesie Byronovy.

Podobn jak o vzniku základní myšlénky „Máje", nelze nám udati

také skoro nic podstatného o dalším prbhu práce Máchovy.

Osnova „Máje" a nkteré nepatrnosti provedení ovšem nade všechnu

pochybnost nasvdují tomu, že pracovány jsou pod vlivem Byronovým—
„Vze chillonský" a „Parisina" aspo nkterými charakteristickými rysy

svými jsou toho dkazem — avšak „místa", praví Josef Durdík ve své

studii o lordu Byronovi „kde se jedná (v „Máji") o vné nicot, nejsou

Byronovským duchem prodchnuta". —
Vliv Byronv na Máchu nebyl tudíž ani vzhledem k „Máji" úplný

;

Mácha mu aspo nepodléhal cele, Durdík praví, že jest v „Máji" Byron

„nápodoben jednostrann" a dokládá: „Ostatn zásluha Máchovi právem

písluší, že si tak záhy pro literární pomry naše všiml jednoho p a-

prsku svtla Byronova a svým spsobem napodobit se jal."

Nemžeme sice souditi o „Máji" tak písn, ba skoro bychom
ekli, píke, jako Durdík, kterýž jej pokládá za jednostranné ná-

podobení Byrona po spsobu Máchov ; avšak práv citovaný písný
soud Durdíkv, práv ta „jednostrannost" jest dkazem, že Mácha
pracuje o svém „Máji", nebyl slepým nohsledou Byronovým, za kterého

byl tak asto vyhlašován, nýbrž že podléhal také a to znan vlivm
jiným— jak životním, tak studijním, slovem že „Máj" není ani pouhou
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imitací jako nesetné množství básní eských l oné doby, kdy imitovány

lilavn národní písn etných národ, zvlášt slovanských, aniž nápodo-

Iuím ve vlastním toho slova smyslu, t. j. aby byl prodchnut pevahou
duchem svého vzoru a v komposici i provedení ku vzoru svému více

mén tesne piléhal, slovem že nebyl básnén pod vlivem jediným, nýbrž

pod vlivy rznými, ba nejrznjšími — nebo-li jinak vyjádeno, že jest

zcela pirozenou výslednicí netoliko všech studií básnických, jež byl

Mácha do oné doby konal, nýbrž i názor jeho samostatných, jež byly

výhradn duševním majetkem Máchovým, to jest že representuje v celku

jaksi duševní stadium, v jakém se Mácha práv nalézal.

Jakého druhu rzné tyto vlivy — mimo vliv Byronv — byly,

ovšem nelze nežli se domysliti z básníkova života. Že byly rozmanitý,

mocny a hluboký, dokazuje „Máj" na rzných místech, zejména v za-

konení svém, kde básník mluví sám o sob, o svém mládí a jinošství

a otvírá také perspektivu do své budoucnosti.

Dobu, kdy Mácha pracoval o zakonení „Máje" neb aspo, kdy

šlehly duší jeho první jiskry myšlének, kterýmiž báse svou koní, možno
na štstí oznaiti dosti urit. V denníku Máchov nalézá se totiž pod

datem 17. záí 183.5 následující význaná poznámka: „Nade hrobem

(na Volšanských hbitovech) jinocha IStiletého — jméno jsem zapo-

menul — a co jest jméno po smrti lovka — pouhý zvuk,
zaletlé svtlo vyhaslé hvzd}', nevyknuta myšlénka
umírajícího, koist zapomenutí — nic; — — nade hrobem
bezejmenného pro mne jinocha vidli jsme obraz.

Idea jeho velmi smutná výborn je vyjádena. Na osamlém, zelené

porostlém hrob malého hbitova leží dívka, bosá, prostovlasá, velmi

chudobn odná, objímajíc mohylu, obliej svj v trávu její skrývá. Pes
ze hbitova na zad je vidti dalek o u, tichou, osamlou, pustou
krajinu. Na obzoru jejím malá skalina s jedné, zelený nevysoký pa-

horek s druhé strany tvoí nízkou bránu na ržovém nebi, po západu

slunce. Ode zdi hbitova až k této brán táhne se zelenými luinami

a pustými strništi okolo dvou osamlých hruškových strom dlouhá
pšina — daleko — daleko. Žádný po ní nekráí, v celé krajin

žádný — jako by v širém svt jediná dívina i matka pozstavší,

osamlou cestou putovati mla. V celém obraze není ani jediného bytu

lidského, ani jediného zvíete — žádná známka života."

Porovnáme-li toto poznamenání se zakonením „Máje", poznáme
na první pohled myšlenkovou sourodost, která jest nezvratným dkazem,
že zakonení básn, bez odporu jedna z nejlepších, ne-li docela nejskv-

lejší partie celého díla, nebyla básnna ani pod vlivem Byronovým, aniž

kteréhokoli jiného básníka nebo myslitele, nýbrž pod vlivy bezprostedních

dojm životních nebo-li jinými slovy, že jest absolutním duševním ma-

jetkem Máchovým.
Pipomeneme di sob, že v krajin v okolí Hirsbergu a Bezdze,

kde odehrává se dj „Máje", cestoval Mácha v srpnu 1832 a že první

zásvity základních myšlének, kterýmiž báse svou koní, šlehly duší

jeho v záí 1835, možno právem souditi, že doba mezi tmito daty

a njaký ješt as po datu posledn uvedeném jest dobou, ve které byl

„Máj" básnn.
43*
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Pi tom nesmíme zapomenouti, že Mácha roku 1836, kdy byl

„Máj" vydán, absolvoval práva t. j. že roku 1832 byl — bu absol-

vovaným gymnasistou nebo na nejvýše v prvním roce práv, tudíž stu-

dentík, který pes to vše, že požíval již práv akademického obana,
pece se ješt nalézal abychom tak ekli v prvním stadiu studijního

rozvoje, kdežto duševní rozvoj jeho vbec, rozvoj subjektivní nalézal se

již ve stadiu, které mu mohli závidti mužové nejvyzrálejší.

Z valné vtšiny plod Máchových z doby té aspo dýše když ne

úplná, tedy aspo pomrná, více mén mužná vyzrálost lovka zanáše-

jícího se problémy života a poesií s opravdivostí muže skálopevné vle,

majícího cíl životního snažení skoro již pesn vytknutý.

V dob pak, kdy konil svj „Máj" — na sklonku roku 1835
a v první tetin roku 1836 — ml již Mácha také zkušenosti, vzhledem

ku tvoení svému pes všechnu trpkost jejich pímo závidní hodné.

Jak známo, byl synem rodi nezámožných; otec jeho byl mly-

náským chasníkem, pozdji krupaem. V nejnižších školách byl Mácha
„pln života, pohyblivý, zkoumavý a v jistém ohledu i pilný žák", jak

praví první jeho biograf.

Odbyv obyejnou prpravu školní navštvoval po njaký as tak

zvanou „normální školu", naež rodiové jeho, kteí za panující práv
drahoty nalézali se v pomrech stísnných, páli sob, aby šel „na e-
meslo". Hoch však neml valné chuti ; naléhavým prosbám jeho, by sml
studovati, konen vyhovno. Tak octnul se v gymnasiu.

Již ve tídách gramatikálních liboval si ve tení „rozmanitých

knih, mezi nimiž dobrodružné rytíské povsti první místo zaujímaly",

zejména etl v pekladu romány anglické spisovatelky Radcliffové a po-

pulárního tehda Spisse. Již jako student nižších tíd zatoužil po venkov
a podnikal asto výlety. Také ml zalíbení v divadelních pokusech, kte-

rážto záliba poti^vala u nho po celý život. Nkolikrát vystoupil také

na eském divadle jako ochotník.

Ve vyšších tídách nemohl se nasytiti tení a zkoumání kraso-

vdeckého. „Bav se rozlinými klassiky etl bez výboru a s žíznivou

dychtivostí, aby nalezl, co by mu zadost uinilo, co by nasytilo tužbu,

co by ono prázdno vyplnilo, jakéž v obrazivosti zanechalo pouhé školní

uení. Nejastji ítal romány a lyrické básn, hlavn spisy Lafontainovy,

Klaurenovy, Schillingovy a Van der Veldenovy, které byly v tu dobu
oblíbeny.

Následkem toho, že nenalézal velkého zalíbení ve spolenosti svých

druh, mohutnla jeho píchylnost ku pírod, až „konen jen tam pra-

vého vyražení nalézal, kde samoten, ve spojení s pírodou vždy sob
vrnou . . . zalétati mohl ve svobodné íše ideál".

Když nastoupil studia filosofická, „opt nový svt se mu otevel".

Obraznost jeho stala se živjší, povaha jeho se krystalisovala. Se zvláštní

zálibou studoval logiku navštvuje piln pednášky profesora Lichtenfelsa,

(„vyznamenávající se písnou struností"); ale nikdy nepestával na tom,

co mu v pednáškách podáváno. Studoval také Markovu logiku, hlavn
k tomu cíli, by se seznámil s vdeckým slohem a terminologií eskou.
Podobn nemohl se pozdji nasytiti studií metafisických. (Pokraování.)
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Hymna slunci.

-;|l^^y velké slunce Provence,

.í^W^ ty acký kmote raistrala,

,^-C^ jenž vysoušíš dno Durence *

\ jak víno z Crau, kéž zaplála

\ Nám tvoje lampa v každý as,
6 zaže stín noních kvas,

v ráz, v ráz, v ráz

se, krásné slunce, ukaž zas!

Zdar ohni tvému! Ovšem on
nás pálí, vysušuje vzduch,

však Marseille, Arles, Avignon
t vítají; jak byl bys bh

!

Plá lampa tvá nám v každý as,
ó zaže stín noních kvas,

v ráz, v ráz, v ráz

se, krásné slunce, ukaž zas !

Jen tebou ada topol
výš stoupá v íši oblak
a peárka v tvém plápolu

u nohou roste bodlák.

Plá lampa tvá nám v každý as,
o zaže stín noních kvas,

v ráz, v ráz, v ráz

se, krásné slunce, ukaž zas

!

*) Frederi Mistral narodil se 8. záí 1830 v Maillane, studoval
v Avignonu, naež se usadil ve svém rodišti, kdež zcela se oddal poesii a studiím .

Svtoznámá idylla jeho Mirio proslavila ho rázem a postavila v elo školy
básník v podeí proven^-alském. Lamartine uvetU Mistrala do svta lite-

rárního v Paíži. R. 1863 byla „Mirio" poctna conou akademie. Následovaly
další epopeje „Calendau" r. i867 a „Nerto" 1883, které však pi veškeré poesii,

jíž dýší, nedosáhly obrovitého úspchu jeho prvm' idylly. Menší básn, z nichž
sestavena tato ukázka, vydal Mistral v cyklu „Lis isclo or". Vedle poesie
zabývá se básník též linguistickými studiemi a pracuje na velkém slovníku
proven^alštiny. Z básn Mirio povstala též opera s hudbou Gounodovou.
Uvádím slavného poetu do naší literatury s velým páním, aby nkdo z mladších
povolaných sil ujal se té vdné práce a peložil nám nkterou z jeho velkých
idyll, aspo Mirio, kterou juž se honosí elnjší literatury evropské.

J. V.
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Jen sluncem vzrstá, pátelé,

ku vlasti láska, k práci vzlet

a písn bujné, veselé

a sladká touha dom zpt.

Plá lampa tvá nám v každý as,
ó zaže stín noních kvas,

v ráz, v ráz, v ráz

se, krásné slunce, ukaž zas

!

Jím ozáena strž i plá,
jím svt plá vesel bez mdloby,

by uhaslo nám bh nás chra,
neb rázem po všem bylo by.

Plá lampa tvá nám v každý as,
ó zaže stín noních kvas,

v ráz, v ráz, v ráz

se, krásné slunce, ukaž zas!

Cíše.

O vizte íši, brati z jihu,

již katalanští slali nám,

z ní sborem práznem v okamihu
domácí, isté révy plam!

Cíše svatá,

vrchovatá

rychle a se rozpní

v kypní,
kéž z ní pramení

silných vzruch a nadšení

!

Starého lidu svobodného

my poslední jsme ratolest

a je-li konec zpvu jeho,

s národem celým konec jest.

Cíše svatá,

vrchovatá

rychle a se rozpní

v kypní,

kéž z ni pramení

silných vzruch a nadšení!

Xa kmeni, který mízou puí,
jsme první jarní pupeny,

své vlasti, jež se dýchat uí,
jsme vdci, zpvu prameny.
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íše svatá,

vrchovatá

rychle aC se rozpní

v kypní,

kéž z ní ])raraení

silných vzruch a nadšení

!

Sn mládí íš nám se otvírá

a lidu tužhy liorouci,

vzpomínky zašlých dob a víra

na lepší asy budoucí

!

Cíše svatá,

vrchovatá

rychle a se rozpní

v kypní,

kéž z ní pramení

silných vzruch a nadšení!

My známe pravdu, krásu známe
a ona radost záivá,

která i hrobu pouta láme

i ta se na nás usmívá

!

Cíše svatá,

vrchovatá

rychle a se rozpní

v kypní,

kéž z ní pramení

silných vzruch a nadšení!

A naší je též poesie,

již pjem vše, co plní vzduch,

neb ona jesti ambrosie,

jíž z lovka se stává bh.

íše svatá,

vrchovatá

rychle a se rozpní

v kypní,

kéž z ní pramení

silných vzruch a nadšení

!

Nuž za rodného kraje slávu

vy brati v písn Idaholu,

ó katalanští, pijme v davu

z té svaté íše pospolu!

íše svatá,

vrchovatá
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rychle a se rozpní

v kypní,

kéž z ní pramení

silných vzruch a nadšení

!

Dti Orfeovy.

I.

My Hellady jsme nesmrtelné dti,

ty, Orfee, nás uznáš za syny.

Provence dti zaínáme pti

a zpv náš Marseille svtí,

jež vidí v moi hrát si delfíny.

O bu vám sláva, otci,

jenž v djin noci

jste zanechali sled,

a vždy, jak báj to sdílí,

jste volní byli

Jak moe a jak vtru let!

II.

Kde vzchází den, až tam, kde dokonává,

nesmírné moe naše lod nese,

však svta kraj a bohatství a sláva

jak pýí opadává,

když tamburiny zvuk se vzduchem tese

!

O bu vám sláva, otci,

jenž v djin noci

jste zanechali sled,

a vždy, jak báj to sdílí,

jste volní byli

jak moe a jak vtru let!

III.

Hle, Marseille skvoucí na slunci jen žije

a pracuje a zima, léto záí,

v svých ústech drží snítku akacie

a pouze oi skryje

ped Matky Boží svtla plnou tváí

!

O bu vám sláva, otci,

jenž v djin noci



z básní Mistralových.
^'^^

jste zanechali sled,

a vždy, jak báj to sdílí,

jste volní byli

jak moe a jak vtru let!

Pijímání svatých.

Šla oi klopíc z katbedrály
^

po stupnícb zvolna níž a níž,

noc blížila se smutn z dáli

a svtla nešpor basla již.

Kol svatí s portálu k ní zeli,

jak spla kol, jí žehnali

a zrakem svým ji provázeli

od kostela v dra z povzdáli.

To bylo dít perozumné

a mladá, krásná, plná vnad,

ji nikdo v chrámu klenb dumné

nevidl šeptat a se smá,

když varhan bou se rozzvucela

a žalm znla ozvna,

že v nebi je se domýšlela,

andl kídly nesena.

Jak v portálu ji zeli svatí,

že z chrámu kráí poslední,

vždy láskou pro ni byli vzati

a sklánli se smav k ní.

Jak zánou branou prošla vlídná,

se tratíc v úzkých ulic šer,

tu asto, noc když byla klidná,

e o ní vedli v zái sfér.

Dél svatý Jan: Já pál bych sob,

by jeptiška z ní byla pec,

neb svt jest bouný, v jeho zlob

iest klášter nejjistjší klec.

bl svatv Trofim: Ano, ano,

však teba jí mám v chrámu svém,

v tmách teba svtla jak noc v ráno

a svt se ídí píkladem.

Ó brati, Honorát dl^ svatý,

dnes opouštíme sloup ad^

až vzplane plný msíc zlatý

na laguny a do zahrad.
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Yšech svatých je, stl svatý zase

dnes bude pokryt k poct nám,

na hbitov v pliioním ase
mši bude ísti Ježíš sám.

Tam tuto dívku zavoláme,

dl svatý Lukáš, chcete-li,

pláš azurny jí na šij dáme,

lem ízy dlouhé peskvlý !
—

Tak svatí sob vyprávli,

se lehí vánku pozvedli

a duši dívky, kol jak spli,

v svj vzali sted a odvedli.

Druhého jitra na úsvit

zas dívka vstává, v srdci ples,

všem vypráví to krásné dít,

ký spanilý sen mla dnes.

Pln andl kol vzduch byl zlatý,

stl na hbitov kryt byl v kvt
a ministrant byl Trolim svatý

a Ježíš Kristus mši sám et.

Prozetelnost.

Kdys tulák „Jím, kdy nco mám",
jenž svým jen boty nazývá,

jenž v let pije z potok,
se v zim na zdích vyhívá,

Za ženu pojal Colombinu,

(syt samoty a nudy své)

jež bodlákem se eše v stínu

a rybník zrcadlem svým zve.

Tu jeden mšák lakotivý,

jenž na výdlek pouze hledí,

a nechce míti dtí mnoho,

neb íká, že prý všecko sndí,

Dl ku snoubencm: Nevím vru,

jak spolu asi vyjdete,

dva div jste hlady neumeli,

což tyi až pak budete?

Tu „Jím, když nco mám" dl v smíchu

My, pane, pijem vodu jen

a každý, chleb-li píliš drahý,

z nás lebedou je spokojen!
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— Což polibky jen dti krmit

od zimy chcete do jara V

— lim, komu králíka dá pán bh,
též o salát se postará!

Cvrek.

Cím to, o cvrku malinký,

erný jak smaltu lupínky,

že za dne neíkáš ni slova,

však sotva vzplane luna nová,

dlník zpíváš hodinky?

— Ach, za dne mel, vos i vel

se taký zástup rozhluel

a zpv mj pekiel vždy ruchem,

a kdyby výše zaznl vzduchem,

pták hned by k obdu mne ml!

Ty chudáku! — Však sotva z cest

ctný pan mravenec ráí slezt,

já tiše v šeru na ekání
na hroudách dlím, co nade strání

se noí z nebe davy hvzd.

A potom zvolna z brázdy klínu

svým druhm ku popvku kynu,

by zali cvret víc a víc!

Co luna svit svj spádajíc

zpv náš poslouchá v noním stínu.

Na smrt Theofila CSautiera.

Od rána do veera rže svadne,

pták mžik jen zpívá mezi bouí dvojí,

na smíchy plesu dívce žalost padne,

lev silný hyne vlastní silou svojí!

A mladost prchá, sotva sny nám zkojí,

a láska sladká boly rodí chladné,

syn ráje, velduch, se zlem hyne v boji

a sláva záná dým je. Zmar jen vládne.

Co nejlepší zde, veliké a sladké,

vše s nepátelskou náhodou se sváí,

že kdosi v nebi pánem dkaz živý.
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I básník, jenž vše soudí s hrdou tváí,

ten nesmrtelný zmlkne v chvíli krátké.

Vše k bohu jde. Tož byl jsi zádumivý.

Dívce, jež mi psala.

Tj^ jiskro, z mlhy asy
jež utajen kmitáš,

tak jako hvzda malá,

jež protrhává mrak;

O dívko luzné krásy,

jež duhu sn mi splítáš,

se skrýváš jen jsi vzplála

tak jako drobný pták;

Od chvíle ktu duch cítí

až této do hodiny,

jak chvním jde a tmou,

Je velkým tajem žití!

Svi hvzdo, svi, plaš stíny,

neb hledám cestu svou!

Yyhnanci.

I.

Ty kdybys býval vyplul na Kanáry,

mohs získat snadno klobouk admirála,

bys v seminái pohbil srdce žáry,

snad mitrou byla by tvá skrá dnes vzplála.

A honákem — dnes byl bys bohá starý,

a voják ml bys hodnost jenerala,

a mšák klidn moh jsi žít vk jarý

a milost nebes by se na t smála.

Le vlastencem že jsi a básníkem,

tvj hlas že hádek všech znl pokikem,
žes lovka chtl spasit, istit chlívy;

Svt, k slovm vštím jenž vždy sluchu ztrácí,

když vidl, že máš kídla jako ptáci,

hned pušek výstely t zahnal divý.
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II.

I

Tys odjel šastný, záící

ve srdci sílu, bou a vzuét,

a te se vracíš truchlící,

zrak ve slzách a s vzdechem ret.

Chtls potkat dívku v ulici,

jež usmívá se, v ruce kvct,

a macechu zes zuící

a sedmi bol cítis hnt.

Ach, vné naše úsilí

se drtí o prali mohyly!

Však na tom, píteli, méj dost,

Je v muennictví útcha
a velkost, jež mít nenechá

:

tys konal svoji povinnost!

Stíny.

Co zemé jest? Vy dít, koule hmoty,

jež, jak to chodí, kol slunce se toí,

ó reete, netvor to, kam lovk vkroí,

jenž hltá štstí a jen šije psoty.

Co nebe jest? Vy dít, propast taje,

zkad tmy se hrnou tn, jas a plamy,

ó rcete, palác to s hvzd drahokamy,

kde mrtví žijí sladký život ráje.

Když bemenem je tžkým naše žití,

když volnost u nás nevolnou se cítí,

když krásu jedno políbení zkruší:

Ó bože, z duše steš mi vrstvu prachu

a palác mrtvých otevi mi v nachu,

a obejmu ty, které nosím v duši!

Píse beznadje.

Když v luzném hávu Dom jdeš zase

v chrám jdeš, sto v davu v ervánk jase

zvedá jich hlavu, záící v kráse

sázím v ten mih, po nešporách,

hrch že doba, nech svt se stmívá,

neb sto jich zobá do mne se vlívá

jak hrozen tvj smích. zá, svtlo a nach!
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Sieno luzná, Krásou mue hlodáš,

vnada tvá rzná šípy mne bodáš,
jak je mi hrzná, jist mne prodáš,

stu, v již. nikde, ach, lék

!

Jak se obrátíš, Xech tyto reje,

rozum mn zvrátíš, zíš, kterak chvje,
že zhynu, ty víš! mnou divoký vztek!

Ach, co je žití,

v tmu jež se ítí,

v nmž bol se nití,

sláva co jest?

Praný, jenž v mlze

ní, krev a slze

pod záí hvzd

!

Píse svatetní.

Nevsta krásná svatbu svtí,

den nejsladší

!

juž mohou hnízdo stavt amoreti

tam v chumái!

A pkný ženich má juž štstí

v svém záhon,
na horách mohou nyní kvésti

v nach mandlon!

Dnes obou rodin pání vyplnna
jsou docela.

as, ptaí druž pod krovem umístná
by zapla!

O šastný párku! Ztichnu v také dob
vždy nejradši —

vy sami eknete již sob
to nejsladší

!

Pel. Jar. Vrchlicki/.



Arabský jezdec v Africe.

Tripolis africký.

Napsal Quido Mansvet Klement.
(Pokraováni.)

Mezi produkcí vešlo nkolik prapodivných host do hluné ka-

várny, tito nepovšimli si ani kejklíova pedstavení, nýbrž usednuvše

na kypré koberce vypili rychle nkolik šálk aromatické kávy. Jest

jim jaksi volno po zažití tohoto rajského nápoje, nebo rozložili se

nenucené nedaleko tsn shluklého davu a pro naše pozorování nemže
snad ani býti lépe rozložených objekt. Nalézáme na tchto vysušených

dítkách hrozné Sahary arci jenom kosti a kži, nebo vše, co vidíme,

jest jako ze žuly tesané a barva jeví zvláštní šedohndou smíšeninu,
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kterouž lze pozorovati jen na nohou, ježto celý obliej jejich, až na

píšern lesknoucí se oi, hustým závojem zasten jest. Tento závoj

neodkládají ani pi pití, nýbrž strkají si kávové nádobky pod nj, což

nám živ pipomíná naše maskované dámy redut. Jsou to zcela nepí-í-

stupní a polodivocí lenové kmene „Tuareg-", kteí v ohromných

pustinách kolem málo pístupného msta Sahary, onoho tajuplného

„Timbuktu", se prohánjí. Bda Evropanu, kterýž jejich pásmem cestuje

a jejž bystré oko jejich vyslídilo. Hustý závoj, z nhož jen oi vyzírají

a kterýž jest pevn zastren za humusovou halenu, slouží jim jakožto

respirator proti jemnému písku poušt, kterýž i slabým vánkem vzrušen

do vzduchu se zvedá a pro plícní ústrojí velmi škodlivý jest. I každý

cizinec, kterýž tímto pásmem cestuje, halí se v takovýto závoj, kterýž

zárove k inkoguitu co nejvíce pispívá. Když jsme z „fonduku" od-

cházeli, oblažili nás tito píjemní kavalíi poušt pohledem, kterýž jsme

si vyložili v ten smysl, že by se s námi rádi setkali nkde v poušti ! . .

.

Jak mnohem píjemnjší dojem iní na nás tunézští jezdci v ma-

lebném obleku a na pkných koních, jež nedaleko fonduku v bazaru

potkáváme. Tito jezdci provázejí jakožto strážcové a prvodí státní

hodnostáe a pijíždjí takto z tunézského území do Tripolisu. Jsou na

vlas podobni alžírským jezdcm, jež francouzská vláda vydržuje. ervený
burnus, nad kterýmž se pne ohromný houbovitý širák, pletený hrub ze

stepní vysoké trávy, pod nímž do erná opálený, velmi zajímavý a jako

k boji vyzývající, hedbávným šátkem ovinutý obliej vykukuje, široké

tmavé spodky, vysoké boty s ostruhami, sedlo ovšené pestrými stapci

a nkolik dlouhých nož za pasem a dlouhá kesadlová puška — to
mundúr i ekvipace tchto v sedle žijících syn Afriky. Tito, abych tak

ekl etníci poušt, dlí se v Tunisu na dva druhy, z nichž práv
popsaní k zemskému jízdectvu náležejí a jimž za našich dn dosti

poádn se žold vyplácí, kdežto druzí, jenom obcemi vydržovaní a mén
malebn vypadající, oddíl jezdc tvoí, jichž jméno jest „Hamba" a kteí

také onm krajinám jen k hanb jsou.

Však nechme nyní navštvovatele bazar a obrame se ku vylo-

ženému zboží, které nás po tchto nejvíce zajímati musí. Ceny vylo-

žených vcí jsou u tureckých kupík, kteí vedle Džerábinc nejlepšího

jména požívají, vždy pevné, kdežto u Berberin, Maltéz, žid a t. d.

švindléské výše dosahují, pi emž hodinové houževnaté smlouvání

nezbytným se jeví. Ponvadž jsme vždycky galantními, zaneme s ped-
mty, jež jsou ureny pro tripolitánské krasavice; avšak od tch od-

vracejí záhy pozornost naši krásky samy. Objevují se zahalené mstky,

dle objemu dlouhých hedvábných pláš velmi kypré to bytosti, pak

závojem nezastené Arabky z poušt, dosti jemných i pravidelných rys
a mladistvé ernošky odné jenom v dlouhou, asi do polovice lýtek

sáhající modrou košili, kteráž nám, jsouc na prsou znan rozevena,

pekrásné poprsí odhaluje. Žen orientu jest i sebe menší šperková

tretka potebou nejdležitjší, tak že i nemajetnjší z nich se krášlí

dle prostedk eským sklem, laciným kovem, stíbrem, nkdy také

zlatem aneb i drahokamy co možná hojn a peste. Dle toho vypadají

také bazary se ženským ozdobným zbožím. Náušnice s dlouhými závesky

cetinkovými, okrasy z korál, plmsíce ze tpytného stíbra, vyšívané
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a kameny zdobené nizouké fezy dámské, masivní spony kovové, jež

svírají nožky krásek harému nad samými kotníky, široké náramky,

coUiéry, malé krabiky závsní na prsa, s visutými stíbrnými rybkami,

jež slouží co talisman oproti zlému pohledu, šperkovní perletí vykládané

skíky a spousta jiných ozdob všeho druhu leží zde u zlatník —
„sažir" — nakupena. Pro mé spanilé tenáky a vbec pro Evropanky
nalezli bychom sotva nco, což by se jim k okrase hodilo; ale jak by

asi zajásaly, kdybychom je zavedli do fonduku, v nmž uloženo a roze-

steno statisíce pštrosích per barvy snhobílé, erné a šedohndé! „Rišet

na'ám" zove Arab pštrosí péro a Tripolis jest hlavním trhem na toto

u nás vzácné zboží
;

prodá-li se tu prodlením tímsíní tržní doby

pštrosích per za celý million zlatých, není to nic divného, akoliv jsou

zde ceny proti evropskému trhu až smšné nízké. Na doklad uvádím,

že jsem si vyhledal nkolik nejkrásnjších exemplá bloskvoucích, až

šedesáte centimetr dlouhých per nejlepší jakosti, a že jsem platil za

kus dle naší mny jenom ti zlaté, kdežto za takové a snad horší péro

v londýnském závod žádali 5 liber šterling ili 50 zlatých! Nedaleko

fonduku pštrosích per nalezneme vyložené látky pestrého tripolisského

hedvábu, jedin to vynikajícího prmyslu tohoto msta, opodál pak

látky plátné a vyšívané a nejdále v bazaru droguist lib páchnoucí

drogy orientálc, mezi nimi veškery silné voavky východní, z nichž

první místo zaujímá slavný tunézský olej ržový — „otúr el vard" —
jak jej v tchto koninách nazývají. Naše dámy nemají snad ani pontí,

co to jest pravý ržový orientálský olej, nebo ona dsná smíšenina,

kteráž toho jména u nás zneužívá, nestála snad nikdy ani u krpje
této božské tekutiny, však jsou dkladn padlány i mnohé olejíky,

kteréž se v bazarech Orientu prodávají, což nejnápadnji se poznává

z rychlého prchání a mizení ržové vn, kdežto ani jediná krpj
pravého oleje nikdy nevyichá, nýbrž stále touž libou vní dýše. Za
dva loty pravého oleje dle naší váhy platili jsme — šestaticet frank,

kdežto padlaná smíšenina, destilovaná z rozliných druh geranií, za

osminu této ceny se prodávala. Naše veškery voavky mají tu hanebnou
vlastnost, že nevoní pirozen, to jest že nepáchnou vní, jakouž pí-
roda poskytuje, kdežto drahocenné destiláty Orientálc práv v tomto

ohledu neocenitelné jsou. Vzpomínám na p. jenom božského „otnr el

gassamún" — oleje jasmínového — laskavý tená budiž ujištn, že

chvalozpvy orientálských básník na rajskou vni této tekutiny nikterak

nejsou pepjaty. Ptkrát sto tisíc kvt jasmín jesti potebí, aby se

odmísil jen jediný lot této voavky a tyi turecké libry ili tyicet
zlatých stojí tchto nkolik kapek. —

Okolo jedenácté hodiny zaínají se bazary poznenáhla i)rázdniti

a ponvadž máme do obda ješt plné dv hodiny asu, zajdeme si

z této voavé koniny do nedalekých, turecké vlád patících lázní

„Hammam el Kebir", kteréž se stále tší silné návštv. Spláknme
i my zde prach bazar se sebe! Skrovouký poplatek za zvdavost
a již nalézáme se v dosti prostranné síni, kteráž slouží za svlékárnu;

odevzdáme ne píliš zahalenému sluhovi své effekty a nízkou maurskou,

kobercem pevn zastenou brankou vcházíme do temné klenuté kobky,

ve kteréž znenáhla rozeznáváme blízké nám pedmty, akoli nezbývá
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mnoho asu k rozjímání, nebot již vlee nás nkolik nahých vychrtlých

pochop nevšední šerednosti do klenutého zákoutí, a zde toneme již

v šumících parách. Klademe se na horké plotny a za chvíli ine se

nám blahodárný pot z tla. Však pot vyvstává mi na ele i nyní, pi
pouhé vzpomínce na proceduru, kteráž s námi byla provedena, jakmile

jsme se do potu byli dostali. tyi pochopové zavlekli mne do tmavého

pozadí a jejich kostnaté ruce poaly na mém tle pracovati. Ohýbaly,

tahaly, makaly, tlaily, válely, vymykaly, drchaly a hntly mé údy, až

mé zubožené tlo bez vlády ležeti zstalo na mramorových plotnách

a já s úplnou resignací do vle Boží jsem se odevzdal. Pochopové

vzdálili se a hluboký povzdech bylo vše, eho jsem byl schopen. Dlouho,

o samot mne však nenechali, nýbrž vrátivše se chystali se k nové

katanské práci. Vyteštil jsem zdšen na své muitele zrak, a vrtl

hlavou a hledl jsem je celou svou arabskou výmluvností, erjianou

/ Mayerova enického prvodce, pemluviti, aby se dále neráili již

namáliati, ale marné volání! Mj hlas zanikl brzo ve tmavé kobce

a veliká est, kterou jsem tmto synm Afriky prokázal sviv své

híšné tlo jejich lázeskému umní, nedovolila jim ustáti v bezmrné
horlivosti. Dva z nich klekli si podle mého roztaženého tla, ozbrojeni

strašn drsnými žínnými rukavicemi, a zaali mne tak dkladn títi,

že jsem v nejkratší dob jako z vaící vody vytažený rak vypadal. Xa
obou stranách tla vykonali toto muení dle všech lázeských pravidel,

pak mne namydlili se všech stran, až jsem celý v pnách zrovna tonul,

a konen lili na mne po dlouhou dobu spoustu vaících vod, až všechna

pna s tla byla spláknuta. V tomto okamžiku byli byste mne asi pi-

rovnali k odenému svatému Bartolomji. Tlo mé dsn tqilo hroznou

palivostí, ale v tomto zbdovaném stavu bylo mi již všechno jedno. Ko-

nen m zahalili asi tikráte kolem tla do velkého prostradla a odvlékli

mne zuboženého do nové místnosti, kdež lahodn píjemný vzduch mne
znenáhla osvžil; když pak jsem konen prokoukl ze svého závitku,

shledal jsem, že se nalézám ve velké, nízkou kopulí kryté síni, upro-

sted kteréž malý vodojem s vodometem se nalézal. Jenom barvitým

sklem dušené svtlo naplovalo tento prostor, a na kyprých „rohožkách"

hovlo si asi dvacet takových — ale nepochybn otužilejších — obtí,

jako moje malikost. Mj všeobecný pocit a celé rozpoložení mysli

jevily nyní píznaky ohromné pitomosti, ze kteréž jsem se jen pozvolna

probíral. Šálek vonné mokky, kterýž mi pozdji pinesl káhvedži, a nar-

gileh s dobrým tabákem vrátily mi ponkud zase dívjší pružnost, a po

delším, asi hodinu trvavším odpoinku rozlouil jsem se se slavnými

láznmi „Hammam el Kebir" a „zlobu v srdci maje" pisahal jsem

u vousu prorokova: „Jednou a nikdy více!"

Byla asi jedna hodina, když jsme se vraceli nyní již klidnými

a takka prázdnými bazary ku svému domovu; kupujících v bazarech

již nebylo a prodavai uzavírali své krámy. Ticho zavládne na celé

odpldne v tchto koninách a teprve k veeru zase rozproudí se ilý

život v každé zde umístné kavárn a též pnichody do fonduk budou

pak vesms peplnny.

44*
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Po bazarech zajímají cizince nejvíce stavby Tripolisu a z tch
dlužno jmenovati v pední ade znaný j)oet mešit, kteréž se tu roz-

tiují dle panujících náboženských sekt na dva druhy. V šestnáctém

století, tedy ješt v dob, kdy zde Maurové ili Barbareskové panovali,

náleželo vše k ritu sekty „Málek", který však po dobytí Tripolisu

Jauiary znenáhla zatlaován byl, ježto nové panstvo k sekt „Háuafy"

náleželo. Velké druhdy mešity Málek bu zanikly aneb pemnny
ve chrámy Hána, akoli rozdíl mezi tmito sektami tak nepatrný

jest, že by slouení jich beze všech obtíží se bylo dalo provésti. Ale

vítz jako vždy a všude vtiskl i zde železnou pee své moci na dí-

vjší mrav a všechno zaízení, a následkem toho ítá sekta Hánaf osm
velmi pkných mešit, kdežto Málekové živoí ve tyech chudších a ne-

patrných, akoliv mnohem starších. Rozdíl mezi sektami na pobeží

severní Afriky jeví se krom ist náboženské stránky také ve staveb-

ním slohu a zejména v zevnjšku minaret. Minaret Hánaf — (mi-

naret znamená doslovn „svítící vž") — jest štíhlá, malebn vjq)adající

a vysoko do vzduchu se pnoucí majáková vž beze vší okrasy, známý
minaret mešit caihradských a levantýnských vbec, kdežto vž Málek
jest mnohem nižší a objemnjší se zakonením tupé, tžké a nemotorné

vížky, jež spoívá na cimbuí podobném našim starodávným zámeckým
stílnám. Zevnjšek jest obyejn šesti neb osmihranný, zaasto ve vyvi-

nutém slohu maurském vkusn, ba mnohdy i nádhern vyzdobený.

Vynívající galerie, ze kteréž „mueddin" ptkráte denn do ty uhl
svta vící ku modlitb vyzývá, bývá druhdy kryta nízkou stíškou,

spoívající na tenkém sloupoví ze deva, kteréž po každé stran nad

široce se pnoucím obloukem vkusn vyezáváno bývá. Asi dva sáhy

nad touto galerií zakonuje minaret ona šeredná nízká stížka. Všechny

minarety Málek nacházejí se nyní v tak zbdovaném stavu, že možno
jen z jediného mueddinovi ohlašovat dobu modliteb, kdežto u ostatních

schody vtšinou spadly, následkem ehož vyvolávací ped vchodem mešit

svou suru odzpvují. Akoliv se díve cestující do mešit Tripolisu za

žádnou cenu nevpouštli, vyhladil vliv asu poslední dobou i tuto ped-
pojatost zdejších moslem a dovolení i prvodího ku prohlídce, upímn
eeno až na dv — málo zajímavých mešit, kteréž cestovatel v resi-

denci gubernátora bez velkých obtíží obdrží, zabezpeí mu návštvu

v dob mimomodlitební, kdy takka nikdo z vících v tchto svatyních

nebývá. Nebudu tenáe nuditi návštvou všech, nýbrž provedu jej pedn
nejvtší mešitou sekty Hánaf, jež se zove dle prvního knížete díve
zde vládnuvší rodiny Karamauly „džámi (mešita) Ahmed pasa", kterýž

ji v roce 1740 vystavl a kde též ku vnému odpoinku uložen jest.

tverhranné dvée, obložené plotnami z pestré faiance, nás uvádjí do velké

pedsín z tinácti oblouk, kteréž spoívají na tmavoervených sloupech

z mramoru, a odtud vstupujeme do stedního dvora, oddleného mížovím,
v nmž se nalézá nepíliš velký bazén, kdež ustavin erstvá voda klo-

kotá. Všechny zdi kolem tchto dvor, kteréž jsou po stranách kryté,

vynikají pestrostí v souladných barvách vyložených ploten z faiance a na

devných stropech vidíme spoustu arabských prpovdí, kteréž jsou

tam zasazeny ve krásné práci stukkové. Ze stedního dvora vedou troje

dvée maurského slohu do vnit svatyn, kteráž spoívá na tyech
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adách bloskvoucích sloup z mramoru, nad kterými se pnou ob louky

stulíkem krášlené. Na stran jihovýchodní nalézá se imamská kazate lna—
rainber -— z mramoru tmavého a ve sméru svaté Mekky prohlouben
do stny „myhrab", v kteroužto koninu obrací vící pi modlení své

zraky a do kteréhož výklenku se vždy koraný mešitní ukládají. Kol-

kolem rozloženy jsou mkké rohožky a celkový dojem pi slab tlu-

meném svtle, kteréž sem skrze svtle barvitá postranní okna padá,

jest velice pívtivý. Po této džámi následují ostatní hanatitické totiž :

„džámi Mahmud" kteráž jest kolkolem uzavena vysokou zdí, dž^mi
„Suk et Turk" u tureckého l)azaru ležící, „džžmi Saidy Sálim" na
západním konci msta, „džámi Cliaruba" nedaleko bazaru hedvábných
látek, „džámi Derudž" s malou kulatou vížkou ve východní ásti msta,
„džámi Mustafa el Kordži" pístupná z ulice bez pedsín, a konen
stará a nejpopulárnjší „džámi Saydy Dragut", kteráž má jméno mo-
ského loupežníka, jenž v patnáctém století v Tripolisu prý hrozn ádil.

Z mešit Málek dlužno uvésti na pedním míst džámi hen
Mekyl, kteráž jest velice stará a v níž nacházíme nápisy kufické, s nichž

ale snímky init nikomu není dovoleno. Sloupoví ze šedé žuly jest

slohu byzantinského. Celá. tato tverhranná sí modlitební jest velice

nízká a následkem neistoty, kteráž u vnit panuje, dlá dojem sešun-

tlé starožitnosti. Ostatní ti džámie „en Neku", „el Felah" a jedenáct

set rok stará a tudíž dle všeho první zdejší mešita „El Okab" nestojí

za e; hlavn na poslední hlodá zub asu v takové míe, že díve
neb pozdji vezme za své. Po mst však nalézáme ješt veliký poet
menších svatyíi obou sekt, ku kterýmž náležejí kapliky jakož i nkdy
velice nádherné a prostranné hroby svatých, kteí v život vícícli
raohamedán nemalou úlohu hrají. Ponvadž se práv nyní nkolik za

živa již svatých ulicemi Tripolisu prochází, podíváme se na n z blízka,

abychom vidli, jak vypadají posvátní tvorové rozliných stup, kterýmž
po boku hurisek ta nejkrásnjší místa v ráji prorokov zabezpeena jsou.

(PokraoTáaf.)



Zápisky námoníka.
Napsal A. W. Buning.

Z hollandštiny peložil Dr. Pavel Durdík.

II. „Zrzoun" vychovatelem.

o se mi nejvíce líbilo na „Válené troub",,

bylo jídlo. Dvakráte týdn sndý hrách se

špekem, tikráte zelený hi-ách se stejným pí-
davkem a dvakráte polívka s erstvým masem
(když jsme nebyli v širém moi) a vždy tolik,

co jsem chtl. Myslím, že jsem nikdy tolik

nejedl jako v tch msících, co mne pijali za

plavíka. „Zdá se, že ten hoch je dutý," íkal

Willem, vida mne v poledne, jak se iním.

K žádosti mého pstouna byl jsem s ním
vadn do téže družiny. Musím vám íci, že

na palub byli jsme rozdleni na tak zvané

družiny, z nichž každá zahrnovala v sob asi

trnáct muž, nkdy více, nkdy mén. lenové
jedné družiny pracují tém vždy pospolu,

nech záleží práce v jídle aneb v rozvinování

a upevování plachet, cviení, istní a t. d.

Družin velí náelník, který ke všem pracím dohlíží; po nm násle-

duje námstník, který porouí, není-li náelník pítomen. Dále je v každé

družin „cidi", který vše udržuje v istot, nosí jídla na stl, potra-

viny do kuchyn atd. Každý z mladších len družiny je vždy dle po-

ádku cidiem na týden.

Práv toto cidiské zamstnání nejmén se mi na korábu líbilo,

neb v istot jsem tehda neprospíval. Zpsob, jak mne tomu pi-
uovali, nebyl mi nikterak po chuti. Zapomnl-li jsem na p. ráno se-

mýt (doma se to asto stávalo), tu vzal Willem van Hallum hi-ubé

plachtové utradlo s troškou vody a mýdlem a tel mi tím kži, jako

by drhl podlahu. Když jsem i následující den na mytí zapomnl, nespo-

kojil se již tím utradlem a mýdlem — pipojil k tomu ješt písek.

Od té doby nikdy jsem více nezapomnl na mytí.

Jestliže jsem však co „cidi" nevyhovl úpln istot, vedlo se

mi ješt he, neb celá „družina" zaala mne „pouovat", tak že za

ti dni jsem vypadal strakatý a modrý — konen sprostedkovaí to

Willem van Hallum, ka: „že je to již dosti hezké a že sám tu malou
obludu vycvikuje."

fiekl-li „Zrzoun", že je toho „již dost", pochopili všickni, co ta

znamená, a penechali mu úpln další „dressuru", kteréž se oddal s nej-

vtší horlivostí.
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Tehda jsem nebyl píliš naklonn „Zrzounovi". Když se mne
zastal v ten sobotní veer proti otímovi, myslil jsem si, že u nho
budu míti živobytí jako princ. Cbyba lávky ! Od rána do veera byl

mi v patách ; nemohl jsem ani prst strit do popele, a již tu stál mj
pstoun a „opravoval" mne. Nikdy nezapomenu, jak se mnou naložil,

když jsem co „cidi" kus špeku z jedné porce sndl.

Bylo to v pondlí. V ten den míváme vždy hrachovou polévku.

Bylo dvanáct hodin, zavznél zvonek k jídlu. Sedli jsme na palub,
ne na stolicích, jak to bývá v restauracích, nýbrž pímo na podlaze,

což je na korábech nejpohodlnjší spsob sezení ; velká ká s hrachovou

polévkou stála uprosted nás — my sedli okolo, každý s miskou
a cínovou Ižicí v ruce, hotovi „k útoku".

„Kýho šlaka!" ozval se náelník družiny, jenž práv krájel špek

na devném prkénku a mezi nás jej rozdloval. „Nedostává se špeku.

Kdo je dnes cidiem?"
Já mlel.

„Pro neíkáš, že jsi cidiem, hochu?" ptal se „Zrzoun", oste
na mne pohlížeje. „Pro nic neíkáš, co? Pro se ervenáš? Tak, tak,

takové kousky máš za lubem? To nic nedlá, Wommerse! (k náel-

níku družiny), dnes totiž nechci špek, jaksi mi kruí v žaludku; to je

práv dobe, aspo se dostane dost na ostatní. Ale tohoto malého caparta

vezmu dnes veer do pácu. Dnes veer pijdeš ke mn, hochu, slyšíš?

Mám první stráž, rozumíš? Ale te se ztra, nechci t vidt."

Jak se na mne tehda díval a se mnou ten den nakládal, více

mne bolelo, než by to byl psobil výprask, který jsem oekával. Blížil-li

jsem se k nmu, obrátil se a ukazoval mi záda. „Pry, hochu, nechci

t vidt. Kradeš!"
Veer, když ml první stráž (od osmi do dvanácti hodin), šel jsem

k nmu, ku pednímu plachetnímu stžni, ped nímž Willem vždy sedl.

„Poj sem, Jeníku," ekl mi, „poj, sedni si vedle mne. Ne,

poj jen sem, nemj strachu, nemáš se eho obávati! Bíti t nebudu,

to pomáhá, jsi-li hloupý aneb máš-li špínu na tle ; ale co ti nyní chybí,

to sedí uvnit a to bitím nelze vytlouci. Pro jsi sndl ten špek? Ml
jsi hlad, nedostáváš u nás dost do žaludku, he? Pro jsi to spáchal?

Špek náležel jinému, ten jiný za to pracoval a te ty to strkáš do svých

ošklivých žravých elistí. Víš-li pak, ím nyní jsi, hochu ? (Chvilku mlel

a oste se na mne díval, takže jsem se div nedal do pláe.) Víš, co nyní

jsi? Nu, jsi zlodj. Slyšíš, co pravím? Zlodj jsi, zlodj ! Vidíš, když jsem

na pevnin a na neštstí nahnu si trochu více a nekráím pevn a vrazím

do mimojdoucího, že zstane ležet na míst — litoval bych toho celý

svj život, ale to pece není tak hanebné, jako když mi nkdo ekne

:

„Zrzoune, tys zlodj!" To je to nejšpinavjší, co si možno myslit,

a proto . . . Posloucliej, hochu, nco ti povím, poj, pisedni ke mne
blíže! . . .

Když jsem byl naposledy u tvého otce, nkolik nedl ped jeho

smrtí, bylo ti teprve nkolik msíc; byl jsi asi tak velký jako pl
mého ramene. Tvj otec vypadal již prabídn, vyzáblý, bílý ... a již

jsem tušil, že je po nm veta a že „Šilhavého" vidím naposled. Nuže,

abychom se k nmu vrátili; ten veer ješt se držel na nohou a než
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jsem odešel, vedl mé do zadní komrky, kde jsi ležel v kolébce, a od-

hrnul plachtu, která uad tebou bjla natažena. „Co tomu íkáš, Zrzoune?"

ptal se mne. — „Co tomu mám íkat?" odpovdl jsem. „Nerozumím

takové drobotin, ale zdá se mi, že je to hezké, jak to zde spí." —
„Je to andlíek," ekla tvoje matka, která stála pi tom. A tu jsi

se zrovna probudil, a pak . . . ano, jakobvcli to ješt vidl, koukal jsi

na nás a zaal se usinívat. Otec tvj byl radostí bez sebe a stíral si

slzy s oí.

„Vidíš, Zrzoune," ekl mi, „tak mne to dojme vždy, kdykoli ten

ervíek se zane smát. Te mne to mrzí, že brzo budu muset ze

svta. Živobytím se protlue, o to není starost, ale mrzelo by mne,

kdyby se stal pozdji — darebákem."

Nuže, proto tedy, Jeníku ... na to jsem myslil dnes v poledne,

když . . . nikdy to více nedlej . . . pustíš mou ruku, hochu! Neudláš
to více? Ješt jednou se toho odvaž a bu jist, že ti krk zakroutím."

Tato poslední slova, pi nichž mne zárove bez bolesti za uši za-

táhl, byla dle mého domnní vyena proto, že práv náelník naší

družiny, podnálodní Wommers, okolo nás kráel. Wommers tázal se

„Zrzouna", zdali mne již „v pácu" ml, naež Willem van Hallum od-

vtil, že „mne al do živého" a že to více neudlám.
To b3'lo pravda. „Zrzoun" mne al do živého. —
O mé moeplavecké zdokonalení staral se Willem výten. „Budu

hledt," íkal mi obyejn, „aby se z tebe nco dobrého vyklubalo;

žádný peciválek (nejurážlivjší to nadávka pro námoníka), nýbrž pravý

námoník, který ješt nco jiného dovede než snísti celou kuchyni."

Kdykoli ml prázdnou chvilku, zavolal mne k sob a uil mne rozva-

zovat a dlat uzle.

„Zde máš lano, hochu . . . Te vezmi to lano . . . Te se dívej

sem, anebo dostaneš takový záušek, že na ti dni budeš mít dost. Tedy
vezmu lano a kroutím je tak a tak ..."

Dvakráte to dlal pede mnou a ukazoval, jak ten a onen uzel

mám sestrojit. Když jsem to nedovedl, dostal jsem pi následujícím

výkladu pídavek, jímž mi Willem díve vyhrožoval. To ostí všech pt
smysl, ekl by mj kantor.

Jsa narozen v pobežním mst a stráviv až dosud vtší ást
svého mládí na pobeží, odkud jsem se díval na lodi, nebyl jsem ta-

kovým „novákem" jako ostatní hoši, kteí stejné se mnou byli pijati.

Za krátko cítil jsem se na palub jako doma. Kdykoli jsem se mohl
dopídit tabáku, strkal jsem kus do úst, hled, se jsem byl, držeti

žvanec hodn dlouho v ústech. V prvním okamžení ml jsem pocit,

jakobych dlouhá léta na moi se plavil, až konen nával jiných pocit
mne nutil, abych tahák co nejrychleji z úst dostal. Pi této píležitosti

ml jsem se vždy na pozoru, abych se nesetkal se svým pstounem,
neb ten vida, že mám „žvanec" v ústech, bez milosrdenství odsoudil

mne vždy ku spolknutí žvance, což je velmi nepíjemná vc, ale dle

AYillema je to výtený lék pro „nedosplé opice, které tabák do úst

strkají, aniž by jej mohli zaplatit."

Pi rozvinování a upevování plachet byl jsem umístn na pední
brámovce (je to tetí plachta na pedním stžni, zdola poítaje). Nikdy
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nezapomenu, jakou jsem mel radost, když jsem po upevnni hrámovky—
je to nejtžší výkon a musíš pi ném ležet na biše — dol slezl

a slyšel „Zrzouna", jak ekl k podnálodnímu, že se zaínám doopravdy

tužit, že zaínám býti lovkem. „Jako lovk," ekl „Zrzoun".

Dávali nám také hodiny ve tení, psaní a poítání — v nem,
co jsem nikdy nemel rád ; ale nyní jsem se na to sebral, nebo Willem

mi sli])il dvacetník, napíšu-li v i)rvním pístavu psaní k jeho „staré".

—

Mimo to každý veer nei)0 každou noc, když jsme byli na stráži, musil

jsem pedítat ze staré sežloutlé knihy pohádky o královnách s erve-

nými aksamitovými pláštíky a o rytíích s ocelovým brnním a se ša-

vlemi pt sáh dlouhými.

Poád se ješt dobe pamatuji na své pedítání, když jsme byli

jednou na psí stráži (v noci od dvanácti do ty hodin).

Kniha ležela pede mnou na podlaze, já sedl u kulaté lodní sví-

tilny a etl, kdežto Willem maje krátkou dýmku v ústech, sedl na

hromad lan a poslouclial.

Práv jsem zaal íst historii o princezn, která byla unesena

neznámým rytíem, který ji byl spatil sedící na balkonu a rázem do

ní se zamiloval.

etl jsem:

.... akoli mla oi zavázané, cítila princezna, že koár se za-

stavil ....
„To není nic divného," ekl Willem. „ti dále."

.... a ji z koáru pozdvihli a po mram.orových schodech do pa-

láce nesli . . .

„To je lež," vpletl se do toho mj pstoun, „anebo ji musili

nechat upadnouti; jinak nemohla vdt, zdali to byl mramor nebo devo."

.... a posadili ve velké komnat, kde byly vystaveny nejnádher-

njší a nejskvlejší skvosty a kde cítiti bylo nejlibjší zápach, zápach

jako ...

„Dále, dále!" ekl Willem, „zápach jako? ..."

„Nic tu dále nevidím, je na slovu skvrna. Jen první literu mohu
íst, je to k . . .

„Zápach od koalky," doplnil hned „Zrzoun".

Byl jsem tak zvdav na konec, že jsem prosil za povolení, abych

se mohl podívat do zadu.

Konec byl tento

:

.... „a naposled otevela oi, naposled pohledla smutn a bo-

lestn na jeho štíhlou postavu a ekla pološeptem : V nebi se opt uvi-

díme, naež skonala. A neznámý rytí v zoufalství vytáhl ze svého pasu

dýku diamanty vykládanou, do prsou si ji vrazil a na míst bez ducha

klesl na mramorovou podlahu."

Odložil jsem knihu. Bylo hezké poasí, pluli jsme v pasátním

vtru; krom dstojníka na stráži, lovka u kormidla a hlídky byli

jsme jediní, kteí ješt nespali. Kolem nás bylo vše ticho.

Odloživ knihu, ekal jsem okamžik, hled zamyšlen na „Zrzouna".

Pak jsem se otázal, co o tom soudí, zda princezna a rytí dostali se

do nebe.
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„Nu," odvtil, „jak ti to mám vyložit? Princezna nebo královna,

anel) jak tu ženskou osobu nazývají— to je ješt možná, ta tam mohla

pijít. Ale o rytíi pochybuji velice — je to zbablý druh rytí, kteí
se hned zapíchnou, jakmile jim vje nepíznivý vítr. Kdyby tak každý

uinil, málo by nás naposled zbylo."

„Ale tak se to náleží," namítl jsem.

„To je dost možná," ekl Willem; „ale je to pece jen mizerný

zvyk."

„Ale jak je asi v nebi tam nahoe?" zeptal jsem se najednou

Willema, sám nevda, jak jsem mohl takovou otázku vyslovit. Snad to

bylo tím, že jsem týž den slyšel o tom rozumovat našeho tetího kor-

midelníka, mladého podporuika, který ustavin kolínskou vodou se myl
a vlasy vonnou pomádou natíral,

„Zrzoun" vyvalil na mne oi, tak že jsem rychle pipojil, nee-
kaje na jeho odpov: „A nebo by skuten na tom nic nebylo? Tetí
kormidelník ekl, že v tom není za mák pravdy, že jsou to knžské
báchorky, tesky plesky; ano, to ekl."

„Kormidelník? Co ten o tom ví! A chlap drží jazj^k za zuby:

ten o tom zrovna tolik ví jako já a ty a zrovna tolik jako nic. Do
eho se ten vyfintný korouhviká plete? Když se svými kivými a ku-

latými nástroji uruje výšku slunce, pece nikdy nepjdu na nho
s otázkou: Co je to? Nebo nemohu na tom upevnit uzel, nic z toho

nechápu a proto se ho nebudu na to ptát. Ale za to nemá také on

strkat svj špiatý nos do neho, eho nechápe. . . . Poslouchej, hochu,

hle sem! Jsme tu na palub a dejme tomu, že musíme do Batavie

a že jsem odpoledne u kormidla. „Zrzoune," ekne ke mn kapitán —
ale ne, to neekne. Van Hallum, ekne, zato lodí J V. (jihovýchodn)

pólo jižn. Ano, kapitáne ! eknu mu, a zatáím lo J V. pólo jižn,

ale netáži se ho: pro mám zatáet tak a ne jinak? To musí on vdt,
proto je kapitán a tak se to má v celém svt : jeden je velitel a ten

zatáí a ídí veškeré to svtské haraburdí a ten ví nejlépe, jaký spsob
je pro lovka nejlepší ... a kam se dostaneme potom, to uvidíme, až

tam budeme. Máš-li na lodi dobrého pilota, tu mu nesmíš pekážet,

musíš jeho nechat jednat, jinak pjdeš ke dnu."

Vypravoval jsem te Willemovi, že mj otím íkával, když jsem

nco vyvedl, že pijdu do pekla, a že tam za živa budu upálen.

„Tak, to íkal ? A já ti pravím, chráníš-li se darebáctví z pouhé

bázn ped peklem, nejsi hoden, abys dostával služné. Vidím-li starou

ženskou ležet ve vod a vytáhnu-li tu starou vosu jen proto, abych

pišel do nebe, aneb mohu-li vytáhnout z kapsy kamarádovi desítku

a neuiním-li to proto, že se bojím ped peklem, pak nejsem nic le
mizera chlaj), který se o sebe bojí, až ho kozel vezme . . . Nevíš-li, co

máš nkdy initi, tu si musíš mysliti, že jsi v tu chvilku jiný, než-li

jsi sám, a co bys o sob ekl, kdyby ten jiný tak jednal, jak práv ty

jednati chceš ... To mj na pamti, chlape!"

„Je mj otec v nebi?"

„Ano, jest, na to se mžeš spolehnout," ekl Willem, a bera ze

své škatulky erstvý žvanec tabáku, dodal, že by rád vdl, kdo by pišel

do nebe, kdyby mého otce tam nebylo.
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„A nyní mžeš si na chvilku sclirupnout," ekl a natáhl se na
záda. „Zdá se rai, že jsem si zahrál na pana pátera, zatrolené dílo!"

Tak mne vychovával Willcm van Ilallum a je-li te ze mne nco
kloudného, jsem tím zavázán pedevším Willemovi. Ovšem asto mél
pádnou ruku, než na mém ulicnickém a rozpustilém tle usadila se ta-

ková tvrdá kra, že nžnou šttikou nedala se seškráhat.

Šest let ješt jsem se plavil se svým pstounem. Mnoho jsem v tu
dobu vidl a zkusil, o emž vám budu nco vypravovat pi jiné píle-
žitosti. Na tenkrát bašta! K službám ochotný

Jan Matters.

Z moravské Slovae.
Píše

Marie ervinková Riegrova.

(Dokoneni).

íra-jest lidu slováckému dosud tou jedinou silou a
ideou mravní, která jej zušlechuje a povznáší. V ži-

vot jeho plném strastí i rozkoší hmotných bývá
ona i jediným požitkem i jedinou útchou duševní

a vyšší, v klopotné jeho existenci jediný paprsek
z jasných výšin idealismu a svta duchového.

Kdož, chtje lid ten vzdlávati a oblažiti, mohl
by na to zapomenouti?

Povry a pedsudky, kteréž v mysli lidu pojí se

k pedstavám jeho náboženským — to zhoubný plevel,

kterýž musí býti vytrhán, ale vytrhán rukou jemnou,
kteráž neporaní a nezanechá tžkých jizev v srdci jeho.

Kdož mohl by zde dílo pouení a osvcování poíti tím,

aby v srdci lidu toho podal žílu, kterou dosud proudil

jeho duševní a mravní život, aby podal v nm tu sílu,

pomocí jejíž nejlépe mže býti povznesen a zušlechtén ?

Víra a zbožnost v duši lidu moravského projevuje

se vší elementární mocností mladé síly. Není tedy tžko
odpovdti k otázce, je-li lépe poíti dílo osvícení a probuzení národního

bojem s touto silou, anebo za pomoci její. Vzpomínáme-li na znovu-

zrození národní v echách, vidíme, že tu nastoupena byla cesta druhá.

Kdož z nás nepipomínal by sob s hlubokou vdností neocenitelných

zásluh, kterýchž knžstvo eské sob dobylo o znovuzrození národu na-

šeho, kdož by sob nepipomínal, jak za obtavé a úinlivé pomoci

vlasteneckých knží lid náš se probouzel k duševnímu životu, k osvt,
k nái'odníniu uvdomní!

Nemohla bych viti, že by knžstvo moravské za píkladem šle-

chetných buditel národních ve knžstve eském, kteí v lidu našem
stali se apoštoly osvty, nepochopilo plný dosah svého poslání, že by

chtlo lid sob svený udržovati v nevdomosti a bludu aneb moci své
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nad ním užívati k úelm a zájmm jin/m — než je blaho mravní

i duševní povznesení národa.

ím vtší jest zde vliv knžstva na lid, ím vtší hivna mu byla

svena, tím vtší také jeho zodpovdnost ! Jsem pesvdena, že knžstvo

moravské dostojí svému poslání vzdlavatelskému v národe; vždy ono

musí mu dostáti, nechce-li, aby mu jako služebníku nevrnému nebyla

budoucností odata hivna, ze které neuml tžiti.

Sledujeme-li první poátky hnutí národního nezi lidem slováckým

v okolí Velehradu a zejména ten dojemný a významný zápas o gymna-

sium v Uherském Hradišti, — o nmž pozdji se zmíníme, — sezná-

váme, jak živé úastenství v díle tom mli též vlastenetí knží.

Zajímavým dokladem o psobení knžstva v ohledu národním jest

též spsob, jakým se podailo uspoádati divadelní vlak z této krajiny.

Když pi otevení národního divadla celý svt eský rozehál se touhou

putovati k tomuto novému stánku národního umní, ruch ten zaševelil

i vzdálenou Slováci a z Uherského Hradišt vypraven byl vlak s velmi

etným potem líastník. Pítomni byli pedstavení Jeábkova „Syna

lovka". Úastnili se pouti té nejen osobnosti z vlasteneckých kruh
mstských a národn uvdomlí jednotlivci z venkova, nýbrž i ást lidu,

kterýž by nikdy touha spatiti divadlo nebyla pivedla do Prahy, kdyby

vlastenetí knží nkteí nebyli jim horliv k cest pimlouvali. Aby
pak spíše k cest je pohnuli, slíbili jim pedevším, že je povedou

k svatému Janu na hrad. Tak se stalo, a teprve po vykonané pobož-

nosti šli veer poutníci do divadla— nkteí z nich jen na domluvu „ve-

lebného panáka".
Jsem pesvdena, že tato pou jich do Prahy zapsala se jim do

duše dojmem nesmazatelným a že ti, kteí jeli do ech ješt váhající

a neuvdomlí, vrátili se k domovu s oživeným vdomím národním

a stali se jeho hlasateli mezi soudruhy svými.

Zjevil se jim tu nový svt: krásné msto, nádherné budovy,

zkrátka vše, ím svt mstský zrak venkovana osluje — to vše mohli

vidti i jinde— ale nemohli nikde na Morav spatiti to, co v Praze

tak velice je pekvapilo : ten bohatý, vzdlaný, krásný svt mstský —
byl eský, mluvil jejich jazykem a lilásil se k nim jako ke svým.

Jeden z poutník divadelních pravil svým soudruhm: „Poví-li mi

doma nkdo, že v Praze páni nemluvijó esky, tož mu dám pes hubu."

Tak již uvykl ten lid slovácký slýchati jen nminu z úst pán,
z úst lidí po mstsku ošacených — že tomu s tíží mže uvit, že by
mohlo býti jinak.

„A jak oni mluvijó dobe moravsky!" pravila mi s milou upí-
mností jedna Slováka, s níž jsem se na Velehrad pustila do hovoru.

Vysvtlila jsem jí, že mluvím esky — ona se na mne podívala a nedala

odpovdi. Netušila zajisté, jak významnou pravdu pronesla, že správn
po esku je dobe po moravsku, a jen nepátelé naši vynasnažují se,

abychom na to zapomnli.

V lidu moravském ješt tu a tam nalézáme zakoenlou nedvru
k echm, ponvadž prý ech je falešný, chce Moravana ošidit a když
nic jiného, alespo se mu vysmívá a posmšn po nm mluví, nápodob
jeho dialekt. Pipadá mi pomr ten jako mezi dvma bratry, když
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mladší a slabší se obává, že by starší pevahy své mohl a chtl užíti

k tomu, aby mladšíiiui kivdil; tu je zapotebí mnohé trplivosti

a dkaz lásky, aby se pemohla nedvra, zahnízdivší se v srdci

bratrském.

Když jsem se ubírala Velehradem, podivné rozechvna tisícerými

nezvyklými dojmy, kteréž jsem sotva i)ostaila vnímati, vzpomnla jsem

si, jak pedstavovala jsem si pout Velehradskou, dokud jsem ješt

doufala, že se jí súastní národní kruhy eské a hosté slovanští.

Porovnávajíc smyšlenky svých sn se skuteností, tázala jsem se

v duchu : Kdyby se vše bylo stalo tak, jak jsme doufali, kdyby v této

chvíli zde mísily se mezi lid ady eských spolk — jak by je lid ten

byl pijal? A kdyby jali se k nmu mluviti o bratrské vzájemnosti

a o povinnostech národních -— jakou že by jim byl dal odpov?
Odpovd tu, zdálo se mi, že tuším jasn: ^Pro ti lidé pišli

sem vytrhovat nás v naší pobožnosti?!"

Bolestn seve se nám srdce seznáním, jaká propast duševní

rozvírá se ješt mezi námi a slováckým lidem. Ovšem, jsou kruhy venkov-

ského lidu, do kterého již národní vdomí proniklo; ale jak neetní

jsou u porovnání s massami posud dímajícími v nevdomosti, u porovnání

s tmi tisíci, kteí by neporozumli bratrskému pozdravu eskému

!

Avšak nikoli, mýlím se pece ; kdyby echové sem byli pišli,

nebyl by se slovácký lid zdejší od nich odvrátil lhostejn, snad by je

byl pijal se srdenou radostí a byl by ekl: „Hlete, to jsou Oeši,

kteí pišli z daleka, aby se pomodlili s námi ke svatému Cyrillu

a Methodji." — A pak by byli uvili, že jsme jejich bratí, a možná

že by v prsou jejich zmírnila se osudná nedvivost k nám.

Snad že nkterý tená usmje se mým slovm — jakou jsem si

to vzpomnla podivnou a neslýchanou vc — aby snad z bratrství

k Moravanu ml se modliti ke svatému Cyrillu a Methodji? — Ale

má-li k lidu tomu srdce, nic jiného mu nezbude, než aby sklonil trochu

hlavu, rozmýšleje o tom, kudy vede cesta k jeho srdci.

Všimnte si trochu toho zanedbaného Slováka, který nemá ješt

žádného uvdomní národního a tak málo sebevdomí, tak málo In-dosti

osobní — jest pece ješt jedna vc, na které sob zakládá : jest to

vdomí, že žije na pd, po které chodili svatí apoštolé jeho. On ví,

.že to byli vrozvstové slovanští, a váží-li sob sám svého jazyka, na-

bývá tento v oích jeho pedevším tím váhy, — že to jest jazyk, kterým

mluvil svatý Cyrill a Method. Hle, jak tu popudy k národnímu probu-

zení splývají s jeho pojmy náboženskými!

ím déle pemýšlíme o stavu slováckého lidu na Morav, tím

živji budeme pesvdeni, že jest lidu tomu pedevším zapotebí — osví-

cených knží a dobrých národních škol.

Bohužel slyšela jsem mnoho žalostných stesk, jak zanedbány

jsou školy zvlášt v tchto východních koninách Moravy. Stav školství

zdejšího nedá se porovnati se stavem, na jakém ono nalézá se v echách.

Litery zákona platí i zde tytéž, ale ten živoucí zákon — lidé, kteí

zákon provádjí, jsou jiní.

A ím více blížíme se hranicím uherským a ke Slováctvu uher-

skému, tím zanedbanjší jsou školy, tím mén uvdomlý lid. Zdá se,
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jakoby zde, v konetinách národního tla, již ztrácely se a slábly ty

žilky, kteréž sem pinášeti mají duševní a mravní potravu ze stedisek

spolených.

Mocný rozruch národního života a duševní innosti, který z Prahy

rozlévá se po celém organismu a který také v probudilejších krajích

Moravy živ proudí, zalétá sem jen jakoby v uhasínajících dozvucícli

a vlivy okolí a pomr jiných osvdují se nad nho silnjšími.

Avšak pece ješt psobí. Spozoruje to každý, kdo pekroí
hranice Moravy a vstoupí na pdu uherskou. Nalezne zde týž kmen,

týž kroj a na vzdor vší rznosti místní týž lid ; ale v lidu tom ješt
mén vzdlání, mén sebevdomí a hrdosti osobní, poddajný, zubožený,

sám sebe si nevážící a na mnohých stranách mravn spustlý, holduje

v koalnách pekelným agentm mravní zkázy — a živoí v otroení

živlu cizímu. —
Ubohé Slovensko ! Vrátka k tob zavena, na sto zámk zavena,

a ty jsi samo ješt pistrilo závoru. Kdyby eský jonák chtl se pe-
houpnouti pes ohradu— na zálety ke spanilé dvušce, osti'ažitý hospodá
každé hnutí uslyší a život ubohého dvete nebyl by pak utšenjší,

zle by se pomla chudáek. Zda žádná cestika nevede k její okénku? —
Znám pece jednu — ale ta je daleká a dlouhá, skrze sousedovu za-

hradu — povznesením Slovae moravské.

Jak zanedbanou rolí národa je ta krásná, utšená moravská

Slova! Osud její pipadá mi jako osud zakleté princezny, která musí

býti teprve probuzena ze svého spánku hrdinskými podniky lásky. Kde
že jest osvoboditel její a kde jsou dlníci na této opuštné a pece
tak nadjné roli?

Jest jich jen malý hlouek, ale pracují staten — a jirve než

rozlouíme se s moravskou Slovaí, zabloudíme ješt na chvíli do

jejich stedu.

Ráda pipomínám si veer, ztrávený v eské besed v Uherském
Hradišti ; avšak chci-li vyprávti o pomrech ve mst tom, tím živji

pociuji, jak nesnadnou úlohu jsem si uložila umínivši si, nedotýkati se

ani jmen jednotlivc aniž vzpomínek osobních na pijetí a vítání tak

srdené, kterým zde otec mj byl pekvapen a potšen.

Jest to krutý a tuhý boj, jejž za své právo a byt svj národní

podnikati musí menšina eská ve mst, které založeno bylo za dob

slávy eské velikým králem naším Pemyslem Otokarem, krutý jest boj,

jejž podnikati musí zde v tch místech památných, kde stávalo slavné

sídlo velkomoravské íše.

Odkud se jen vzalo to nmectví zde na té panenské a posvátné

pd slovanské? Odkud to nmectví ve mstech moravských?

Není to nmectví pošlé rodem z tla a krve, ba ani ne z ducha

nmeckého; je to nmectví zrozené ze pedsudk, je to obmezenost

duševního obzoru lidí zaspavších pl století, kteí dosud lpí na splesni-

vlé tradici, že hanbou jest hlásiti se k mateské ei lidu, že kdokoli

ítati se chce k vyšším tídám spolenosti, musí obléci ten jediný slušný

duševní kabát samospasitelnou nminu a mže pak modliti se
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v hrdém sebevdomí jako fariseus v chrám: Díky Tob, Bože, že nejsem

jako všichni ti ostatní — hloupí a nevdomí.

O tchto stinných stránkách života na Morav bylo by trudno se

šíiti.

Zarytá záš nepátelil našich vystupuje zde s krutostí a bezohled-

nosti, s celeni tak drz\'m, jak by k tomu v echách nikdy se neodvážila.

A rozldédneme-li se po Morav, což tu íci mám o té nejbolest-

njší rán života moravského— o bratrovražedném boji, který zuí v ne-

etném šiku vlastenc moravských V —
Sil je tak málo, každý pracovník ml by býti vítán a žeiinán,

nebezpeí je tak blízké a pece na mnohých místech stojí strany rozva-

dné tak píke proti sob, jakoby pranic jiného na práci nemly, než

samy sebe ubíjet. Ba ani tam, kde svorným úsilím dalo by se bohdá

zvítziti nad nmectvím, kde vytrvalým a svorným oblcliáním daly by

se dobýti nové a dležité bašty pevnosti pro vc národní — mnohdy
ani pi volbách mstských, ba ani ve spolcích a podnicích vlasteneckých

nespojí se strany a zlovolné škodolibosti nebezpených nepátel dopává
se kratochvilné jjodívání na to, jak se eši polikují mezi sebou.

A ptáte-li se po píinách zjevu tak žalostného, shledáte, že nejsou

to ani zásady, ani idey, jen nechuti a rozmíšky osobní, kteréž rozkol

zavinily. Zdaž nemá zde organismus životní dosti síly, aby zhoubnou

tu chorobu pemohl? Zdaž není tu dosti lásky a obtavosti, aby ti,

jichž se týe, dovedli zapíti sebe, zapomenouti na urážky a píkoí
i podati ruku ke smíru?

Avšak chci radji k jiným pedmtm obrátit upomínky své, které

zavedly mne k této odboce — chci promluviti o pomrech místních

v Uherském Hradišti.

V eském svt zdejším nevidti onoho neblahého rozkolu, ale šik

nmecký ve mst ješt jest velmi mocný. Oporou jeho jest jednak ži-

dovstvo, jednak rekrutuje se z netených amfibií, obrnných pancíem
pedsudk.

Když národovci zdejší zasazovali se o zízení eského gymnasia,

zdálo se to stranníkm nmeckým poínáním bláhovým a nesmyslným.

Jak je to možno — mínili — aby gymnasium bylo eské? Vždy eská
e není toho schopna, aby se v ní pojednávalo o pedmtech vdeckých

!

A když dostalo se jim za odpov, že máme svou vdeckou literaturu,

vdecké asopisy a že v názvosloví vlastním dovedeme vyjáditi definice

odborných vd jako matematiky a geometrie, kteréž nmina vyjaduje

jen za pomoci slov. cizích: tu byli tak pekvapeni, jako by se náhle

ped jich duševním obzorem byly objevily nové díly svta.

Školy národní a mšanské v Uherském Hradišti jsou utrakvistické.

Školy utrakvistické, duchaplný výmysl vynalezavýcli germanisator, mají

býti rovnoprávné, rozumj : jsou nmecké, a jen eštin a náboženství

vyuuje se po esku. Výsledkem této znamenité vyuovací methody, jak

mi bylo eeno, jest, že se dti nenauí ani dobe nmin — ani eš-

tin a následkem toho bývá u nich alespo docíleno rovnopmívnosti —
v neznalosti obou zemských jazyk.

Ped více než dvaceti roky zrušeny byly v Cechách usnesením

snmu zemského utrakvistické školy. Od té chvíle prošel rozvoj školství
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rznými fásemi, nových paragi'af a zákon máme dost a dost a nikdo

prý nesmí býti donucován k uení se druhému jazyku zemskému —
ale na Morav djí se všeliké vci, které jinde nejsou možné, tam za-

chovaly se ješt utrakvistické školy — pedpotopní pozstatek ze hni-

loby vk minulých.

Vedle utrakvistických škol obanských jest ješt v Uherském Hra-

dišti gymnasium nmecké.
V celém slováckém kraji moravském bylo gymnasium to až dosud

jedinou stední školou, jediným uilištm vyšším, na kterém nadjná
a schopná mládež slovácká nabyti mohla vzdlání vyššího než toho,

které jí poskytovaly na mnoze chatrné a zanedbané školy národní. Pro

ten nadjný lid, hynoucí hladem duševním, z bohatého stolu osvty
odpadla jen ta jedna hubená skýveka — a ješt k tomu namoená do

jieztrávitelné pro nho nminy. Jaký div, že z tch žák eských,

kteí ve znaném potu vstupovali do gymnasia nmeckého, málo který

dostudoval. Ani zvláštní tída pípravná, ve kteréž mli se žáci pi-

uiti nmin, na té vci nieho nezmnila.

Praví pátelé lidu slováckého poali buditelské své dílo ve kra-

jin té tím, že jali se lid pouovati o poteb vyššího vzdlání. V brzku

po moravské Slováci ozvalo se volání lidu, hlásícího se ke svému právu:

Dejte nám školy

!

Ale akoli více než sto zastupitelstev obecních koncem r. 1880
podepsalo žádost k ministerstvu vyuování, aby se zídily eské stední

školy v Uherském Hradišti, akoli zvláštní deputace z celého slováckého

kraje za tou píinou odebrala se do Vídn a deputace moravských

poslanc jejich žádosti u ministerstva optovala, akoliv též v íšské

rad pijata resoluce žádosti lidu slováckého píznivá, a pouze obecní

zastupitelstvo Hradištské rozhodn se postavilo na odpor zízení eského
gymnasia, — vlekla se celá záležitost neutšen.

Avšak obtaví a nadšení muži, kteí vydali se v zápas o právo

svého lidu, neustávali v horlivosti své. Z jara r. 1882 zaídili v Uher-

ském Hradišti místní odbor Ústední matice a svolali v podzim dne

17. záí téhož roku tábor lidu pod Sv. Rochem u Maatic — první

to a na vždy památný tábor lidu v Moravské Slováci, první projev

jeho vle, první znamení jeho duševního probuzení, první teskn volající

hlas, vydravši se z hloubi jeho srdce — a lid ten volá ne po chlebu

svém vezdejším, on volá: Dejte nám chleb náš duševní, dejte nám osvtu!

Nadšená slova eník na táboe o poteb vyšších škol a o úkolu

Ústední Matice pohnula srdcem lidu. Živjší ruch nastal po celém

kraji a sbírky zavedené ve prospch zízení gymnasia potkávaly se

s výsledkem skvlým, netušeným. Byl to groš. chudé vdovy, jejž zde

lid pinášel na oltá osvty, a zajisté že musí na nm spoinouti po-

žehnání nebes

!

Zvlášt záložny rolnické a vlastenecké spolky závodily v horlivosti

pro podnik ten, záložna v Uherském Ostrohu pispla 2000 zl. a po-

zdji 400 zl. a rolnická záložna v Uherském Hradišti, která všude jest

první, kde jedná se o podporování vlasteneckého podniku, vnovala
4000 a pozdji 2000 zl. Celkem v dob pltetího roku složeno bylo

asi 10000 zl. u místního odboru matiního v Uherském Hradišti.
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A mezi tím, co lid tak drazným spsoltem, skutky a obmi
osvdoval vli svou, došlo v kvtnu r. iSHli z ministerstva vyuování
vyízení snažných a spravedlivých jeho žádostí — záporné. Poukazo-

váno na nižší gymnasium v Kromíži na Hané a oznámeno, že se

tentokráte z dvod finanních nemže svoliti ke zízení samostatného

eského gymnasia, dále z dvod didaktických a za píinou smlouvy

s mstem ani ke zízení paralelek eských na nmeckém gymnasiu
Hradištském.

Ale ani ten nezasloužený nezdar nezlomil vytrvalost statených

pátel lidu. Nuže, zvolali, pomozme si sami a požádejme o pomoc své

bratry ! I obrátili se do ech, obrátili se k tm, kteí mají k nim srdce,

a vyjednávání s Ústední Maticí za krátko dospla k cíli.

Uzavena smlouva mezi místním odborem llradištským a Ústední
Maticí, dle kteréž Ústední Matice zavazuje se zíditi jménem svým
gymnasium, opatovati služné uitelstvu a všecky vyuovací prostedky,

zaež se jí vyplatí <)000 zl. od záložny Ostrožské a Uhersko-Hradištské,

a odvádti bude školné, m.ístní odbor pak uvoluje se obstarávati ostatní

poteby vcné a dle sil svých podporovati Matici.

K žádosti Ústední Matice bylo ministerstvem povoleno postupné

uízení gymnasia, rolnická záložna propjila místnosti na hlavním ná-

mstí, a zápis žák
;
pekvapil výsledkem svým jak plesající národovce,

tak i nevící Tomáše se strany nmecké. Ze všech hlásících se bylo

l)ijato lló žák, v brzku nepostaovalo pipravené oddlení druhé

a muselo býti v posledním ase zízeno i oddlení tetí. Pokroky
schopné mládeže slovácké byly tak utšené a škola vedena tak zdárné,

že se podailo získati jí právo veejnosti.

Místní odbor Hradištský v péi své o budoucnost gymnasia uinil

usnesení dležité : uzavel sndouvu o nájmu budovy se stavitelem, kterýž

uvolil se vystaviti tuto vlastním nákladem a na vlastní úet, a odevzdati

odboru 1. záí 1885 za roní nájemné 3500 zl. Výstavná budova ta

za návštvy naší dospívala k ukonení svému.

Ti, kdož v radostné nadji tuší budoucí rozvoj národního života

ve krajin zdejší, domnívají se, že i rozmry budovy nové v nedlouhé

dobo nepostaí návalu žactva.

Vším právem zajisté mžeme oekávati, že stát uiní v brzku

zadost své povinnosti k lidu slováckému a pejme gymnasium z rukou

soukromých ve svou správu.

Zízení gymnasia eského v Uherském Hradišti — to krok vý-

znamu dalekosáhlého. První bašta nmectví je prolomena a první krok

k osvícení a povznesení lidu uinn se zdarem.

Však již živjší ruch národní zaíná hýbati stojatou bainou ped-
sudk a nezdravých pomr ve mst. V i)osledních nkolika letech

staly se tu pokroky utšené; svdí o tom výmluvn poslední volby do

íšské rady a ten pekvapující pírstek hlas, kteréž dány byly kandi-

dátu národnímu.

Vidíme z toho, jak rostou každým dnem národní kruhy v Uher-

ském Hradišti — a tím roste a prospívá zde též eská beseda mšanská,
v jejíž prostranných a krásných místnostech zárove ochotníci asto

poádají divadelní pedstavení.

45
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Úkazem zvlášt potšitelným jest, že v úzkém kroužku národovou

Hradištskyeli nalézáme vlastenky upímné a uvdomlé, kteréž s ne-

únavnou horlivostí inn se úastují snah národních.

Spolek ženský zakládá práv v mst opatrovnu eskou. Dle-
žitost opatroven pro vc naši národní ím dále tím vtšího dochází

uznání a vlastenky v Hradišti pravým citem vedeny seznaly, kde nej-

prve jest teba piložiti ruky, a jaká úloha práv pohlaví ženskému

nejvhodnji v tom pipadá.

O živjším ruchu národním ve mst svdí také, že tu ped ne-

dávném založen byl spolek Sokolský.

asopis „Moravská Slova" vychází teprve druhý rok, avšak získal

sob již etné tenástvo.

Neocenitelných zásluh o vc národní dobývá sob v Uherském
Hradišti zejména rolnická záložna. Dík pelivému a obezelému vedení

rukou vytrvalého muže a stateného vlastence vzmáhá se utšen a pod-

rývá u okolního rolnictva pdu židovskému lichvástvu, kteréž nesv-
domit tžilo a na mnoze dosud tží z dobrosrdené naivnosti, nev-
domosti a lehkomyslnosti mkkého slováckého lidu. Kdekoli pak po-

ciují se jaké poteby a dležitosti národní, tam rolnická záložna po-

skytuje podporu a pomoc, jakož jí písluší zvlášt nejvtší zásluha

o zízení zdejšího gymnasia eského.

Mn zajímavo i dojemno bylo naslouchati zvstem o nadjných
poátcích národního života v Uherském Hradišti. Neodolatelným sp-
sobem dojímati musí každé srdce eské pozorování boje, kterýž zde jest

veden silami nerovnými, musí jej dojímati pohled na ty poátky, ve

kterých v radostné nadji tušíme rozvoj budoucí ! Na Morav, kde vláda

nmectví jest mocnjší a zejména ve mstech zahnízdna, urputn bráníc

volnému rozvoji vlasteneckých podnik, mají poátky podnik takových

zvláštní, dojemný pvab.
Život národní na Morav podobá se dcku, které se uí prvním

krkm po pokoji. Bez pomoci cizí jest mu to ješt tak nesnadno,,

a pece malé ty krky psobí srdci více radostí než jisté kroky do-

splého hocha. My již odrstáme — a na Morav vidíme obraz toho,

jak u nás bývalo ped 30 roky.

Nkdy ve spolenosti národovc moravských zdá se nám, jako

bychom rázem peneseni byli do kruh prvních vlastenc eských ped
mnohými desítiletími, takže mimodk tane nám na mysli otázka: Zdaž
takto asi nemuselo bývati mezi nimi? Zda nežili v pomrech a obtížích

podobných, snad že týmž asi spsobem cítili, rozsuzovali a se tšili ! ?

Nemže ovšem to, co íci chci o vlastenectví na Morav, platiti

všeobecn a bezvýminen. Pi rznosti povah lidských, která všude se

vyskytuje, rozumí se samo sebou, že kdežto u jednch nadšený cit,

u jiných praktická a stízlivá soudnost pevládá, ale v celku mže se

íci, kterak práv to, že kruhy vlastenecké na Morav jsou užší, a že

vlastenectví jest tu ješt bylinou mladší, dodává vlasteneckému nadšení

národovc tamních vtší svžest a zvláštní poutavé kouzlo. Ve vlaste-

nectví tch, kteí zde opravdu národovci jsou, pekvapuje nás asto-
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jakýsi pídech naivity a velosti ilétinné, kteráž vlastenectví eskému
již schází. Jest to néco, co téžko popsati se dá a jen vycítiti se mfiže.

Jest to ten vonný bouquet vína erstvé naatého, jemný pel meruky
pravé se stromu utržené, jest to poesie jitra, poesie onoho okamžiku,

kdy plány mysli a fantasie ze stadia chtní poínají pecházeti do inu,
kdy pracovník silen védomíra toho, co initi chce a doufá, ješté není

zemdlen úpalem denním ani domrzen malými komáry drobných pekážek,

l>i nichž snahy ideální nékdy rychleji zemdlívají než pi úsilném pe-
máhání mocnélio odporu.

Ano, to nadšení vlastenecké na Morav jest ješt mladé, bujné

kypící, a doušek jeho oberstvuje mnohem více, než to již trochu ustálé,

rozvážné a nkdy bohužel i vyvetralé a blaseované vlastenectví v echách.
Což na tom, že poet úastník v inném psobení buditelském jest

zde mnohem skrovnjší? Snad práv proto (juantum obecného nadšení

rozdleno je na n v bohatších dávkách? Ci je to snad zákonem pí-
rodním, že moc nové idey a vlasteneckého neb jiného ideálního zápalu

projevuje se si>ontánjší silou, když v poátku svém v menším potu
bytostí je soustedna — a když pak roztíští se na massy, na všednjší

míru se zužuje, jakoby s,e z toho rozdleného celku na každého jen

menší ásteka byla dostala?

A pro všude opposice a menšiny bývají innnjšími a nadšenj-

šími? i je to snad také zákonem pírody, že to vdomí „nás je mnoho"
aneb dokonce: „my jsme vtšinou" ubíjí sílu individuality tím, že ta

ástka odpovdnosti za úspch celku, kteráž zde jednotlivci pipadá,

zdá se každému býti jen malou, a tím umouje jeho snahu a horlivost?

Pohledneme-li na historii, nemžeme se ubrániti domnní, že duch

djin peje menšinám a peje potlaeným. Kde že co velkého povstalo

v život národ a v djinách duševního rozvoje lovenstva jinak než

z poátk malých — ale velikou silou ducha a lásky? Pronásledovaní

Nazai'eni ideám kesanským dobyli svt, pod gennanisaní knutou Jose-

finismu vzbudil se blanický pluk hero, buditel eských — a ptejme

se upímn sami sebe, kam byli bychom dospli, kde byly by naše po-

kroky a snahy, kdyby osud nestál nad námi s hrozivou tváí a kdyby

astji bolestná jeho rána nás nepohádala k vetší a neumdlévající horli-

vosti? A nech popatíme kamkoli na djiny náboženského a národového

vývinu— chce-li božský duch djinami vanoucí požehnati ideám a snahám

smrtelník, šlehá je krut biem pronásledování a muenictvi, vrhá je

v boje, pi nichž jen to, co jest slabého, zahyne, ale ve kterých usí-

nající síla životní se probouzí a vzpružuje, jakoby kouzelným prutem

dotknuta.

Takž i ten boj, kterým nyní Morava prochází, ta oista jejího

utrpení, jist bude jí požehnáním, a z tch nadjných poátk mladi-

stvého rozvoje vyroste za krátko mohutný strom života, jehož vtve

splítajíce se s našimi, i nám poskytnou své plody obživující.

V této chvíli potebuje Morava pomoci eské, jako žena potebuje

opory mužovy; avšak zdaž tato vzájemná pomoc a obtavá pée dvou

jsoucností pro vždy na sebe odkázaných není nám pikázána nejen zá-

konem lásky a zákonem pírody, nýbrž zárovei i zákonem egoismu?

45*
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Nebo jen pi té podpoe a posile, kterou ruka mužova v život po-

skytuje žeu, vzrsti mže plod pítomnosti — budoucnost.

A vše, co v této cbvili echy uiní pro Moravu, splatí se pože-

hnáním na dtech jejich.

Že Morava jsouc nyní ješt slabá, malomocná, stejnými službami

nám odvditi se nemže, že sama poklesá pod tíží utrpení — to vše

jen zdvojovati musí naše úsilí a naši péi o ni.

Y písm svatém teme, že nad jedním híšníkem pokání inícím
bude v nebi radost vtší než nad !tí> spravedlivými. To je vlastn,

podle všech právnických a logických pojm, velmi nespravedlivá vc.
Avšak — láska má svou zvláštní logiku a své zvláštní právo, o kterém

se v paragrafech nieho nedoteme. Z této logiky lásky vyplynula též

ona výpov písma, je to tatáž logika, kteráž uí srdce mateské tomu,

aby milovalo nejvíce to dít, které je nejnešastnjší a které má lásky

jeho nejvíce zapotebí. Zdaž tedy Slezsko a Morava — totiž zejména

moravská Slova a všecky ty nejopuštnjší a nejzanedbanjší koniny
vlasti nemají nejvtšího práva na naši lásku a pomoc?

Kdo by však této nadmíru prosté logice lásky rozumti nechtl,

tomu pipomnla bych opt — srozumitelnjší dvody egoismu.

Zde v jihovýchodní Morav a ve Slezsku souvisíme se svtem slo-

vanským, a proto také nepátelé, oblehající naši pevnost národní, sem
obrací nejostejší své stely — proto také musí snaha naše pedevším
nésti se k tomu, abychom zde nedali sob pdu podkopati ani se ode-

rváti od svta slovanského.

Jest pak ješt jeden zetel, který tane mi na mysli. Morava jest

až dosud mnohem slovanštjší a nedotknutjší dechem germanisaním.
Necha v zahradách mstských zahnízdil se plevel, až ten bude vytrhán,

pak tím zejmji bude vidno, že jádro lidu samého, toho dobrosrdeného,

mkkého a schopného lidu, jest ryzí, samorostlé, opravdu slovanské.

U nás ech mnohem více je pimíseno krve nmecké. Tato krev

nmecká v žilácli našich iní nás tvrdšími, houževnatjšími a s jedné

strany poskytuje nám tu výhodu, že nabrousivše se tak trochu na tvrdé

oceli nmeckého brusu, mžeme se lépe s nimi bíti, avšak s druhé

strany hrozí nám nebezpeím : ona nás iní jim podobnjšími a v mnohém
ohledu jim duševn bližšími a mysl naši iní pístupnou nástrahám kou-

zelného zpvu svdné sirény — nmecké civilisace.

Mluví se mnoho o nebezpeí, které nám hrozí : pozbyti své ei,
své národové individuálnosti zevnjší; ale píliš málo o jiném nebezpeí,
nemén zhoubném a mnohem bližším — o nebezpeí pozbyti naprosto

svého vlastního eského a slovanského ducha, své individuálnosti duševní.

A jestliže u nás nkdy pi takovéto poznámce ozývají se odpo-

vdi : co tím chcete íci ? Co má znamenat a v em se má zakládat

tento slovanský duch u nás? — pak musíme zahanbeni se zarazit

a tázati se sami sebe: kam to spjeme?!
Co mže uchrániti nás ped tím blízkým nebezpeím vnitního

ponmení naší duševní produkce ve vd a literatue?

Té svdné sirén nmecké literatury, vzdlanosti a ei musíme
smle pohlédnouti tváí v tvá. Kdybychom i tvá ped ní odvraceli,

nic nám to plátno nebude, zvuk hlasu jejího pece k nám pronikne,
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teba i ohlasem jjieklad, a nic iiáin iiespomžc, nebudcme-li míti srdce

silné dosti, aby nám její hlas a jjohlcd smysly nepomátl.

Jcii to nás zadírání, když sami i)i sviidném jejím zpvu dove-

deme plným Idasem zanotovati svou vlastní píse, svou píse eskou, jen

to, když pi tom ohlédneme se kol sebe po jiných krásách, jiných lite-

raturách svtových, a uíce se; poznávati vše kolem sebe — i e a sílu

nepátel svých a též národ ostatních, a sami sebe porovnávajíce se

svtem slovanským, budeme ve svém živote, ve své povaze a svých pro-

dukcích i)stovati ty stránky, které jsou nám vlastní, samorostlé, p-
vodní, když to, co je v nás slovanského a rzného od ostatního svéta,

l)udcnie v sobe obživovati a rozvinovati i zvelebovati plným vdomím,
posilujíce asto prahnoucí své rty oberstvujícím douškem z nezkalených,

jiným z ásti neznámých a tudíž nových duševních zídel slovanských.

A kdyby navzdor tomu otravná blízkost dechu zrádné sirény mátla

naše smysly, kdyby duch eský, zapíraje vlastní své já, sklánl se již

k tm zrádným vlnám, ve kterých jej eká véné zahynutí — pak, to

l)evn vím a doufám, pijde naše dobrá a vrná žena, pijde naše

Morava a napraví nám Idavu i srdce. Nyní ješt mladistvá a polovy-

vinutá, dospje v krátkém ase k plnému rozvoji veškerých svých sil,

svých schopností a pvab, okouzlí nás dojmem své prosté pirozené

krásy, své nezkalené, samorostlé bytosti a obživí svým dechem, co v nás

již umíralo — naše slovanství.

Pamatujme na Moravu — nel)o jen z naší sjjolené lásky zrodí

se šastná budoucnost národu našemu

!

^ Na hrobech májových.

^'"^
ak jímá mne ta slavnost vzkíšení,

ó hbitovy, ó hroby!

víc než ta zamlžená polouše

mdlé dušikové doby.

"Jak plno všady vnc ržových
a jasu, vn svží!

Jak velou víra, že ti pohbení
jen v samých kvtech leží

!

Dav dítek kol — dav živých andílk

!

Kéž ví, dokud mže . . .

Kéž dlouho nezví, nicotný jen prach

že skrývají ty rže . . .

Irma Geisslova.
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Novella od Alfreda de Musset.

Peložil E, V. Hynek.

I.

dyž roku 1756 Ludvík XY. ustanovil se na tom, že

leny parlamentu svolá ke slavnému shromáždní
za osobního svého pedsednictví, ponvadž obtížným

byl mu spor vyššího stavu soudcovského a vysoké

rady o novou da dvou souš z desátku píjm, všichni

lenové parlamentu zadali za propuštnou. Šestnácte

z tchto žádostí pijato a následkem toho vydáno

tolikéž dekret vypovídacích. „Zdali byste mohl,"

pravila paní Pompadourová k jednomu z president, „zdali

byste mohl s chladnou krví hledti na to, kterak hrstka

poddaných vzpírá se proti svrchované pravomoci krále fran-

couzského ? Mohl-li byste dvovati takovýmto lidem ? Svlete

jen svj úední pláštík, pane presidente, a vše bude se vám
jeviti v témž svtle, jako mn."

Ale netoliko vyhostnci samotni, také jejich píbuzní

a pátelé musili pykati za tuto vzdorovitost. tení pode-

zelých dopis nemálo bavilo krále, a aby zotavil se po

svých radovánkách, dával si od své milostnice pedítati

vše, co pozoruhodného správa poštovní byla zaslala. Tato

policejní služba, již král osobn ráil konati, byla ovšem toliko záminkou

;

šlo mu v podstat toliko o kratochvíli, kterou poskytovalo mu nahlé-

dnutí v tolikero tajn spádaných pletich. Bda tomu, kdo by i sebe

nepatrnji spátjelen a spíznn byl se stranou provinilou : osobnost ta-

ková byla z pravidla ztracena, nebo Ludvík XV., jak každý ví, vedle

peetných svých slabostí pouze jediným spsobem dovedl projeviti svou

sílu — neúprosností.

Když jednoho veera po svém zvyku s nataženýma nohama zasmu-

šile sedl u krbu, zpozoroval, že markýza, prohlížejíc nový balíek do-

pis, pokrila ramenoma a tiše se usmála. I tázal se jí, co se jí naskytlo

tak zvláštního.

„List," odpovdla, „list bez hlavy a paty, ale tak dojemný, že

srdenou lítost mám nad jeho pisatelem."

„Jeho jméno?" tázal se král.

„Schází; jest to dopis milostný."

„Komu?"

„Práv tomu musila jsem se ped chvilkou zasmáti ! List jest na-

depsán slen z Anuebaultu, netei mé dobré pítelkyn paní z Estrades.

Podle všeho byl vložen mezi tyto papíry s tím úmyslem, abych jej etla."

„Nuže, a obsah?" tázal se král.
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„ekla jsem vám již, že jest to dopis milostný. Stoji v nm také

cosi o Vauvertu z Nauflettu. Jesti šlechta v onéch krajinách a známa-li

Vašemu Velienstvu?"

Král si lichotil, že nosí v hlavé celou Francii, i lépe eeno,
seznam šlechtických rodin celé Francie. Byl stejné zhéhlým v etiket

svého dvora jako v heraldice svých poddaných, kterážto poslední véda

arci nikterak nebyla píliš obsáhlá, odsuzujíc pevelikou vtšinu i)od-

daných k zapomenutí; ale král velice si zakládal na tom, že v plném
vdomí své velikosti dovedl pehlédnouti vyvolený onen sbor jako stupn
schodišt ve svém paláci. Když byl nkolk minut tiše pemýšlel, svraštil

elo, jakoby v mysli jeho byly se vynoily nepíjemné upomínky
;
potom

kynul niarkýze a rozloživ se pohodln v lenošce, s úsmvem pravil

:

„tte! Ta dáma jest sliná."

A nyní paní Pompadourová s výrazem nejrozkošnjšího humoru
jala se pedítati milostné stesky. "

„Vizte jen," stálo v list, „kterak osud mne pronásleduje! Vše
zdálo se vstíc usmívati mým tužbám, a Vy sama, drahá pítelkyn,
dovolila jste mi doufati. Ach, a nyní všemu štstí na vždy musím dáti

s bohem, a sice pro vinu, které jsem se nedopustil. Ó, jak nesmírn
ukrutné to jednání, dovolit lovku nahlédnouti do nebes a i)otom

uvrhnout jej do bezedné propasti, jaká v jn-avd ábelská to škodolibost,

nešastníku, jenž zasvcen jest smrti, zstaviti ped oima vše, co poutá

jej k životu. A takovýto los byl mi souzen ; mým jediným útoištm,
mou jedinou nadjí jest hrob, nebo nyní, když záhuba mé stihla, musím
odíci se Vaší ruky. Ano díve, kdy štstí ješt vlídn mi kynulo,

všecky mé snahy nesly se k tomu, abych mohl nazvati vás svojí ; avšak

kdybych i nyní, jsa chd, osmlil se živiti táž pání, musil bych sám
sob se zoškliviti, a proto jest mou svatou povinností, od okamžiku,

kdy nemožno mi již nabízeti Vám štstí a blaženost, a láskou k Vám
hynu, zapísahati Vás, abyste pestala mne milovati ..."

Pi tchto slovech markýza se usmála.

„Madame," pravil král, „takto mluví muž poctivý. Co však pe-
káží tomuto spojení?"

„Dovolte, sire, abych dále etla: — Nespravedlnost, jejíž jsem

obtí, pekvapuje mne tím více, ježto vychází od nejdobrotivjšího krále.

Vám jest známo, že mj otec zadal pro mne o místo praporeníka pi
tlesné stráži, postavení to, na nmž závisela má existence, ježto posky-

tovalo mi možnost ucházeti se o Vaši ruku. Vévoda z Bironu byl mne
již navrhnul, ale král zamítl žádost spsobem, jenž nad míru se mne
dotekl, nebo vru nepochopuji, pro mám trjjti za pesvdení otcovo

i v tom pípad, pipouštím-li, že jako poklesek zasluhuje trestu. Jsem
práv tak upímn a vrn oddán králi, jako Vás miluji, a zajisté bych

to dokázal, kdybych tasiti sml me ve službách jeho. Že prosba má
byla mi odepena, stailo by již, abych dohnán byl k zoufalství, že však

i já bez podstatné píiny zahrnut jsem v nemilost, která stihla mého
otce, to odporuje svtoznámé dobrotivosti Jeho Velienstva."

„Hle," pravil král, „to velice zajímavo."

„Kdybyste vdla, jak smutni jsme všickni! Ach, drahá pítelkyn,

jak pustým jeví se mi nyní náš statek naufletteský a pavillon vauvertský
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a lesík, kterým celé dni samoten bloudím ! Nikdo uesmí se mi nieho
ani doteknouti ; vera pišel ošklivý zahradník se svým heblem, chtje

urovnati i)ísek na stezkách, z nichž dosud nevymizela stopa Vašich

lehkých kroej! Ano, zcela zeteln vidl jsem ješt jemný otisk špiek
Vašich stevíkv a Vašich vysokých bílých podpatk: bylo mi, jako

byste kráela pede mnou, jakobych sledoval Váš arovný obraz, a chví-

lemi se mi zdálo, jakoby rozkošné vidiny mých sn nabývaly skuteného
života, vyrstajíce z prchavých sled "Vašich kroej. Tam procházeje

se s Vámi v dvrném liovoru podle onoho kvtinového záhonku, poznal

a ocenil jsem Vás. Ladná hrmonie Vašich vybroušených spsob s an-

dlskou ušlechtilostí duše, vznešeností královskou a pvabem bytosti

rajské, hloubka myšlenková, která mluvila z Vás prostými nehledanými

slovy, vela Platonova na rtech Dianiných — vše to obestíralo mne
jakoby rouškou zbožnosti ; vkol nás milostná kvítka otvírala své kalichy,

a ve vonném dechu, jejž ssál jsem tehdy se slovy Vašich úst, žila ve

mn upomínka na mého dobrého andla. Nyní kvtiny chýlí hlavinky

své k zemi a upomínají mne na smr ..."

„To zní jako slabý Rousseau," pravil král. „Pro mi to ped-
ítáte?"

„Protože Vaše Velienstvo mn to poruilo pro krásné oi sleny
z Annebaultu."

„Krásné oi má, to máte pravdu."

„A když potom vracím se z procházky, nalézám otce svého ve

velkém salon u stolu pi matném svitu jediné lampy s hlavou o ruku

openou, samotného uprosted vybledlých pozlacených ozdob ervotoi-
vého vykládání pokoje. Truchliv vzhledá ke mn .... zármutek mj
vyrušuje ho ze strnulosti jeho . . . Ach, Athenaido, v jednom kout této

komnaty u okna stojí klavír, nad jehož klávesami vznášívaly se krásné

Vaše ruky, jichž rty mé jednou odvážily se doteknouti, zatím co z po-

otevených Vašich úst inula se sladká melodie, tak že zpv rozplýval

se v milostný úsmv. O, kterak šastni jsou velicí mistrové z íše ton,
nebo vy je milujete, oni žijí ve Vašich upomínkách, a dech jejich ná-

pv vane pes Vaše rty. Usedám ke klavíru, abych zahrál si nejmilejší

Vaši píse ; ale nyní zní mi tak chladn a prázdn, že mimodk ustávám,

naslouchaje ohlasu zmírajících ton, jež v pusté prostoe zvolna hynou,

hynou .... Potom otec obrací se ke mn, vidí moji bolest a pec ne-

mže mi pomoci. Nkolik slov nerozvážn pronesených v salon kterési

dámy nebo ve pedsíni kteréhosi mocného muže zavelo nám všecky

dvée, a ubohý staec zí mne mladého, ohnivého, bujarého, toužícího

také po kousku života, jest mým otcem a pec nemže mi pomoci..."
„Nebduje-li tento jinoch," pravil král, „jakoby pi vyjíždce na lov

sokol s psti byl mu uletl? Rád bych vdl, do koho si vlastn stžuje."

„Jsme ovšem," etla dále markýza tentokráte hlasem pitlumeným,
„jsme ovšem blízkými sousedy a vzdálenými píbuznými abbéa Chau-
velina ..."

„Ah tak!" pravil král zívaje. „Ten hoch je spíznn s tím vt-
leným paragrafem a zarytým hloubalem. Mj parlament nezná mezí ani

pokud se týe píbuzenstva."

„Jestliže však toto jest pouze vzdálené. .
."
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„Na tom nezáleží. Ti lidé nestojí za ránu z runice. Tento abbé

Chauvclin náleží k janscnistni ; neublíží sice ani kueti, ale podkoval
se s ostatními cleny parlamentu. Vliodte list do oliné, a nemluvme již

o »ném I"

II.

Poslední slova králova neznla sice jako odsouzení k smrti, ale

asi tak jako zákaz dalšího života. Co mohlo se roku ITóf! státi z mla-

dého chudého muže, o némž král nechtl vdti? Nanejvýš písa nebo

filosof, snad také básník, básník bez píznivc — nejnuznjší tehdy

emeslo.

Mladý Vauvert, jenž se slzami v oích byl napsal list, o nmž
král ráil zažertovati, nepomýšlel ani ve snách na to, aby si zvolil

takovéto povolání. Zatím co paní Pompadourová pedítala jeho list, ml
ve starém zámku nautlettesském s otcem svým rozmluvu.

„Odcestuji do Versailles," pravil pecházeje i)rudce komnatou.

„A co hodláš tam poíditi?"

„Vím-li to? Však co poídím zde?"

„Jsi alespo mým spoleníkem; není to ovšem zamstnání píliš

kratochvilné, a já také nemíním t zdržovati. Ale zda jsi zapomnl, že

matka tvá jest mrtva?"

„Nikoliv ote, práv tak jako jsem nezapomnl, že jsem jí slíbil,

tento život, za který tob dkuji, také tob vnovati. A proto se zajisté

vrátím, ale nyní musím pry — nemám stání v tchto prostorách."

„A pro?"
„Ze samé lásky, nesmírné, zoufalé lásky k slen z Annebaultu."

„Víš dobe, že tato láska jest iipln beznadjná. Jen Molire žení

a vdává chuasy. Nad to jsem také v nemilosti."

„V nemilosti! Prese všecku hlubokou úctu, kterou jsem ti, ote,

povinen, musím dovolit si tázati se t po píin této nemilosti. Jsrae-li

v parlamentu? Radínie-li se o danícli? Nikoli, my jenom je platíme.

Jestliže pánové z parlamentu skrblí s dchody královskými, jsou oni za

to zodpovdní, a nikoliv my. Jakým právem pan abbé Chauvelin strhl

nás s sebou v záhubu?"

„Pan abbé Cliauvelin jednal, jak slušelo se na muže poctivého.

Hlasoval proti dani, protože píí se mu ohromné výdaje dvora, výdaje

to, o nichž za as paní ze Cháteaurouzu nikomu ani by se bylo ne-

snilo. Ta aspo byla krásná a pec nehltala miliony, nikoliv, nedala si

darovat ani tolik, co velikomysln sama rozdala. Ta milenka králova

dovedla také královsky cítit, nežádajíc jiného, le aby nebylo jí sple-

snivt v žalái, kdyby pozbyla pízn pavnovnikovy. Ne tak tato Etiolová,

Le Normandova a konen tato nenasytná Poissonová."

„Co nám na tom záleží?"

„Co nám na tom záleží? Po tom se tážeš? Týká se nás to blíže,

než si myslíš. Víš-li také, že nyní, kdy král takoka nás vydírá, sou-

kromé jmní jeho milostnice vzrostlo v sumu bájenou? Když nastupo-

vala své místo, dala si upsati roní dchod sto a osmdesáti tisíc livi^;

ale to nestálo za e, toho nyní nete])a ani pipomínati. Nemáš ani
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pojmu o tom, jaké úžasné sumy král vrhá jí do klína! Nemine ani

jediného tvrtletí, aby jen tak mimochodem letmo neshrábla ptkrát až

šestkrát sto tisíc livr; vera pohltila da ze soli, dnes došlo na pe-
bytky z královských stájí. Vedle nádherných píbytk, které jsou jí

k službám ve všech královských palácích a zámcích, kupuje La Selle,

Cressy, Aulnay, Brinborion, Marigny, Saint-Rémi, Bellevue a celou adu
jiných statk, paláce v Paíži, ve Fontainebleau, ve Yersailles, v Com-
pignei a krom toho u všech možných banké ve všech zemích tajn
ukládá kapitály, pro pípad, kdyby neoekávan upadla v nemilost, aneb

kdyby náhlá smrt uinila konec životu Jeho Velienstva. A nyní 7ni

laskav ekni, z í kapsy vše to jde ?"

„To nevím, ote; z mé jist ne."

„Však pece! Z tvé kapsy, z kapes nás všech, z kapsy Francie,

z kapsy lidu; lid musí to vypotit a proto hmotí po ulicích a lepí po-

smšné veršíky na podstavec sochy královy. Toho nechtí déle trpti

pánové z parlamentu, nechtí slyšeti o nových daních. Když jednalo se

o náklad na válku, tu byli bychom s radostí obtovali poslední halé.

Po vítzství král jasn mohl vidti, že lid jej miluje; ješt patrnji

pesvdil se o tom ve své tžké nemoci. Tehdy pestal každý svár,

každý strannický spor, každý zastaralý hnv : celá Francie na modlitbách

kleela u lože, na nmž vládce její snášel bolesti. Jestliže však nesmlou-

vajíce platíme vojákm a lékam tohoto vládce, není tím ješt eeno,
že bychom také hodlali platit jeho milostnicím; máme jiné vci na

starosti, nežli živit paní Pompadourovou."

„Té se neujímám, ote. Nemohu ji ani chválit ani odsuzovat, pro-

tože jsem ji nikdy nevidl."

„Arci; a proto nebylo by ti nemilé ji spatiti, abys mohl utvoit

si o ní své vlastní mínní, není-li pravda? Nebo ve tvých letech hlava

pronáší svj íisudek oima. Inu pokus se o to, jak se ti líbí; ale nevím,

nevím, dostane-li se ti potšení, abys se s ní seznámil."

„Pro to, ote?"
„Protože je to pokus bláznovský; protože markýza ve svém briu-

borionském boudoiru tak jest nepístupna, jako turecký sultán ve svém
harému

;
protože všecky dvée zavrou ti ped nosem. Co poíti ? Hodláš-li

pokoušeti se o vc nemožnou a honiti se za štstím jako dobrodruh?"

„Nikoliv, ale jako zamilovaný. Nezamýšlím žebrati, ote, ale ozvati

se proti kivd a bezpráví. Ml jsem oprávnné vyhlídky a poloviní

slib pana z Bironu; již tém byl bych sml vroucn milovanou dívku

pozdraviti jako svoji nevstu ; má náklonnost není nikterak nerozumnou,
vždy ty sám nieho jsi proti ní nenamítal. Dovol mi tudíž, abych pro-

vedl svou pi. Budu-li mluviti ped králem i ped paní Pom^jadourovou,

toho této chvíle ješt nevím, ale musím ke dvoru!"

„Hodláš objeviti se u dvora a nemáš ani pojmu o tom, jaké pa-

nují tam pomry!"
„Snad práv proto tím lépe budu pijat, že nikdo mne nezná."

„Že nikdo t nezná? Vauverte, kam to myslíš? Se jménem, jako

jest naše! . . . Jsme ze staré šlechty, hochu, a není možná, aby nikdo

t neznal."

„Pak král tím spíše mne vyslechne."
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„Ani k tomu se nesníží. Vzal jsi sobe do hlavy Versailles a do-

mníváš se, že budeš u cíle, jakmile postillon zastaví. Nuže, dejme tomu,

že bys dostal se až do pedsín komnaty královské: tu ovšem toliko

jediné dvée jsou mezi Jeho Velienstvem a tebou, a pec dlí vás hlu-

boká propast! Všecky snahy tvé, abys pronikl až ku králi, budou marný,

nebo jsme spíznni s panem Chauvelinem. A kterak myslíš, že král

se mstí? Damiensa dává napínati na skii)ec; parlament posýlá do vy-

hnanství; nás však trestá slovem, aneb co ješt horším jest, mlením.
Víš-li také, jaký význam má mlení krále, když místo odpovdi po lo-

vku mrští nmým, strnulým, zdrcujícím pohledem? Zdá se, že tento

trest jest mén krutý než po])ravišt neb Bastilla, a pec úinkuje práv
tak jako potupné znamení, vypálené rukou katovou. Odsouzenec zstává
sice na svobod, ale a se osmlí piblížit se k dám neb pánovi ode

dvora ! Ped ním vše se zavírá, salon, chrám i kasárna ; od nho každý

, se odvrací, tak že nezbývá mu, než aby byl híkou náhody v nevidi-

telném žalái."

„Budu se tak dlouho namáhati, až dvée se pede mnou otevrou."

„Povede se ti jako se vedlo dosud každému. Mladý pan z Mesnires
neprovinil se více než ty. Jako ty mohl odvolávat se na sliby a byl

k nejlepším nadjím oprávnn. Jeho otec, nejvrnjší poddaný Jeho

Velienstva, nejpoestnjší a nejšlechetnjší oban celé íše, nenalezl

u krále sluchu, i šel tedy starý muž, jehož hlava pokryta jest ctihod-

nými šedinami, k milostnici, ne aby vyprosil si píze, ale pouze proto,

aby upozornil ji na odvodnné nároky svého syna. Vlš-li, jak znla
její odpov? Pan z Mesnires sdlil mi ji slovo za slovem ve svém

list: „Na králi jest, aby porouel; není mu vhod, aby nespokojenosti

své dal bezprostedního výrazu, má dosti na tom, že dává vám ji po-

cítit tím, že ped vaším panem synem zavírá každou veejnou dráhu;

kdyby král jinak vás trestal, spsobilo by to mnoho eí, emuž on

nechce; sklote se ped svrchovanou jeho vlí! Lituji vás a dovedu

ocenit váš žal, nebo sama jsem byla matkou; dovedu si pedstaviti,

jak vás to tíží, že nikde nemžete zaopatit svélio syna." Takovýmto

tonem mluví tvor, k jehož nohám hodláš se uvrhnouti!"

„Které prý jsou velice nžný, milý ote."

„Kdož o tom pochybuje? Hezká ta osoba není, a král jí nemiluje,

- to jest známo. Ale pec shýbá a choulí se ped ní. Aby zachovala svou

záhadnou nadvládu, k tomu potebí ovšem mocnjšího kouzla, než jakým

psobí její devná hlava s tváí strnulých rys."

„Vypráví se o ní, že jest nad míru duchaplná!"

„Veliká to zásluha, schází-li dobré srdce!"

„Jak že? Ona že by nemla srdce, a pednáší pec tak rozkošn

verše Voltaireovy a hudbu Rousseauovu a hraje Alziru a Colettu? Ne-

možno! To se nedá myslit!"

„Inu jdi tam, stojíš-li na tom, a pesvd se sám! Na ran jest

pouze, abych ti radil, nikoliv, abych ti poruil, ale bu ujištn, že vy-

hodíš peníze, které bude t stát cesta. Což tak velice miluješ slenu

z Annebaultu?"

„Více nežli svj život!"

„Dobrá! Šastnou cestu!"
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III.

Kdosi tvrdil, že láska na cestách ochabuje, ponvadž prý cesto-

vání vyráží ; ale kdosi jiný zase naproti tomu tvrdil, že láska na cestách

vzrstá, ponvadž prý lovk má kdy oddávati se v myšlenkách své

vášni. Vauvert neinil takovýchto pozorování, k tomu byl píliš mlád.

Nabaživ se jízdy ve voze, byl si na pl cest najal kon a o páté

hodin veerní vjel do dvora hostince, jenž starobylým svým štítem

„u slunce" upomínal na dobu Ludvíka XIY.
Ve Versailles bydlel starý knz, který díve byl faráem v jedné

vsi nedaleko Nauflettu, a jejž Vauvert z onch dob dobe znal a jeho

si vážil. Tento prostý, skromný muž ml synovce, jenž obdaen byl

bohatými obroími a u dvora rád vidn. Toho Vauvert nyní navštívil.

Mocný pán pijal jej nad míru vlídn, ba ráil i vnovati trochu pozor-

nosti jeho záležitosti.

„Picházíte jako na zavolanou," pravil. „Dnes veer jest u dvora

operní pedstavení, jakási slavnost, slovem, cosi zvláštního. Nemohu tam
jít, nebo hnvám se s markýzou, abych u ní prchod zjednal njaké
prosb ; zde však mám vstupenku, kterou od vévody z Aumontu pro

nkoho — vru již ani nevím pro koho — jsem si vyprosil. Dám vám
ji. Nejste sice uveden ke dvoru, ale pi divadelním pedstavení se k tomu
písn nepihlíží. Jdte jen a hlete, abyste v as byl v malém foyeru,

kterým král se bude ubírati. Jediný jeho pohled, a jest vám pomoženo."
Vauvert dkoval abbéovi a unaven jsa probdnou nocí a dlouhou

jízdou, ustrojil se s onou nedbalostí do plesu, která zamilovaným tak

pkn sluší. Neobratná služka pomáhala mu, jak práv se dalo, a po-

prášila pudrem zlaté tepení jeho kabátu. Potom nastoupil cestu do

neznámých svt.
S nastávající nocí pišel do zámku. Nesmle pikroil ku stráži

a tázal se,^ kudy jest mu jíti. U velkých schod, kam byl odkázán,

zvdl od Švýcara, že opera již zaala, a král, arci pak i hosté, že

jsou již v sále divadelním.

„Jestliže pan markýz ráí pejíti dvr," dodal Švýcar — každý
na zdabh titulován markýzem — „dostane se tam nejkratší cestou.

Ale kdyby panu markýzovi bylo milejší jíti komnatami ..."

Prostory zámecké byly Vauvertovi úpln neznámy. Puzen jsa zv-
davostí rozhodl se pro cestu komnatami, a když lokaj se chystal jej

následovati, aby byl mu prvodím, náhlý nával ješitnosti vložil mu na
jazyk odpov, že nepotebuje prvodce. Vydal se tudíž zcela sám na
cestu ne bez jakési tísn;

Versailles tonuly v moi svtel Od pízemku až k lomenici po-

zlacený nábytek a hladký mramor tpytil se v lesku ramenitých svícn
a nádherných lustr. Až na komnaty královniny všecky dvee byly

oteveny. Každý krok, který uinil ku pedy, naplnil Vauverta nevý-

slovným úžasem a obdivem, nebo všecka bájenost, která pi každém
pohledu se mu naskytovala, spoívala netoliko v oslující nádhee, ale

i v úplné samot, která jakoby jej byla zanášela v arovnou pustinu.

Jakási zvláštní tajuplná nálada vzniká v lovku, když v rozsáhlýcli

prostorácli, bu již ve chrám, chodb klášterní neb zámku, cítí se sa-
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inotcn. Tu jest lovku, jakoby stavba na nem spoívala a jej tísnila,

jakoby steny na polilížely a ozvna vlastních jeho kroej jakoby mu
naslouchala; kažfK šramot, kter}' od ného vychází, ruší slavnostní ticho,

tak že, jat bezdnou bázní, toliko s posvátnou hrzou osmluje se

kráeti.

Takový také byl poátení i)ocit Vauvertv; brzy však zvdavost
nabyla v nm pevahy a strhla jej s sebou. V nedozírném odlesku kí-
žily se i)lameny svtel na kandelábre('h galerie zrcadlové. Na tisíce

a tisíce Amork, nymf, pastýek pohrávalo si na stnách, poletovalo na

stropech a objímalo celý palác jakoby nekoneným vncem. Ve velkých

sálech se sametovými baldachýny zlatem protkanými oko tkvlo na ma-
jestátních lenoškách ve slohu Ludvíka XIV., potom zase na pomakaných
pohovkách, hracích stolkách a vkol rozestavených polních sedadlech;

v neobmezené ad prázdných prostor tím neodolatelnéji ze všech stran

drala se tato nádhera, ježto zstavovala dojem marnotratné zbytenosti;

tu a tam z otevených dveí zela nekonená chodba; zde se pišlo na
spletité bludišt schodv a chodeb, tam na sloupoadí a ohromné vý-

stupky, potom zase na útulné boudoiry, jakoby stvoené pro malé dítky,

aby hrály si v nich na . schovávanou, na obrovský obraz od Vanlooa
vedle portýrového krbu, na zapomenutou toiletní krabiku vedle ínské
pagody : pestrou smsici mohutné až tísnící nádhery a zženštile rozma-

ilého pvabu, a všude uprosted tohoto pebujného lesku na tisíce pe-
rzných výdech kvtin a rt ženských, splývajících ve zvláštní oma-
mující ovzduší, ve vlažný opojný dech, v oddech nyjícího rozkošnictví.

Samoten na takovémto míst, ve dvacíti letech, kráeje mezi divy,

kdož by tu nebyl oslnn a unesen ? Bez uritého smru, jako ve snách

Vauvert potácel se dále.

„To pravý zámek vil!" zašeptal; uskutenila se ped oima jeho

jedna z onch pohádek, v nichž zbloudilý kralevi odkrývá oarovaný
palác. —

Zda bylo možno, aby smrtelníci bydleli na takovémto penádherném
míst? Zda pozemské ženy s nedbalou grácií tulily se kdy k mkkým
poduškám tchto len(jšek, zstavujíce na nich lehké otisky svých k3i)rých

ramen? Snad — kdo ví? — za tmito hustými oponami objeví se prin-

cezna, probudivší se ze stoletého spánku, víla v krinolín, Armida ve

zlatotkaném rouše, neb oteve se mramorový sloup a z rozkošného

úkrytu vyklouzne sliná dryada na svobodu . . .

Vauvert, omámen jsa výtvory své fantasie, sklesl na pohovku, aby

nerušené mohl se jim oddati, a nejspíše nebyl by tak brzy zase vstal,

kdyby upomínka na milenku nebyla se vynoila mezi ním a kouzlem,

které jej obestíralo. Co inila as nyní slena z Annebaultu, která byla

zstala na svém starém zámku?

„Athenaido!" zvolal náhle, „pro maím zde drahý as? Ztratil-li

jsem rozum? Veliký Bože, kde jsem a co se dje se mnou?"

Vzchopil se, aby dále putoval tmito neznámými prostorami a jak

samo sebou se rozumí, bloudil dokola. Konen v jedné chodb uzel
dva lokaje, kteí tiše spolu se bavili. Pikroiv k nim, tázal se na
cestu k divadelnímu sálu.



708 Alfred de Musset:

„Jestliže pan markýz," znla odpov, „ráí sejíti po schodech

dol, projíti chodbou v právo, vystoupiti po tech schodech, obrátiti se

v levo, projíti sálem Dianiným, Apollonovým a jarním, vystoupiti opt
po šesti stupních a zstaviti sál tlesné stráže v právo, octne se u mini-

sterských schod, kde strážcové ve služb budou pokládati si za est
podati další vysvtlení."

„Díky!" pravil Vauvert; „jestliže tak dkladn byv pouen, pece
zbloudím, budu musit vinu toho piísti sám sob."

Staten putoval dále, avšak mimodk zde onde se zastavoval,

brzy aby se ohledl, brzy aby o své lásce pemítal. Po dobré tvrt-

hodin nalezl, jak mu bylo oznámeno, nové dva lokaje.

„Pan markýz chybil se pravé cesty," ekli mu, „a ml jíti druhým
kídlem zámeckým

;
pan markýz však snadno se tam dostane

;
potebuje

toliko sestoupiti po schodech, projíti sálem nymf a sálem letním

a potom ..."

„Díky!" pravil Vauvert. „Jest to vlastn ode mne veliká hloupost,"

myslil si, „tak nejapn se vyptávati. iním se tím zbyten smšným,
a by i tito lidé nemli mne za blázna, k emu poslouží mi zvuná
jména sál, které vesms jsou mi neznámy?"

Ustanovil se tudíž nyní na tom, že pjde na zdabh stále pímo.
„Nebo tento palác," myslil si, „jest sice velice krásný a velice pro-

stranný, ale nekonený není, a by byl tikráte tak rozsáhlý jako naše

králíkárna, musil by v tom sám as vzet, abych nepišel na konec."

Ve Versailles však velmi obtížno jest kráeti stále pímým
smrem, a snad také selské porovnání královského paláce s králíkárnou

vzbudilo nelibost domácích duch, nebo stále více zavádli ubohého

zamilovaného mladíka, škádlíce jej, jak se zdá za trest pro jeho rouhání,

tím, že opt a opt pivádli jej na pedešlé místo. Vauverta zaínalo

to znenáhla zlobiti.

„U kata!" zvolal, „to pec již veliké bláznovství. Protože tyto

osamlé prostory z poátku mne okouzlovaly a unášely, nenaleznu-li

východu z tohoto proklatého zámku? (O paláci vil nebylo již ei.) Mor
na m pro mj marnivý nápad, že jsem se odvážil sem jako princ ve

zlatých botkách z pohádky, na míst, abych prvním lokajem byl se dal

dovést do divadelního sálu!"

Pi tomto výbuchu pozdní lítosti Vauvert stanul na konci chodby,

do níž vedly trojí dvée. Za prostedními domníval se slyšeti tichý

šepot, tak sladký a vábivý, že mimodk musil naslouchati. V okamžiku,

kdy chvje se pro svoji nešetrnost, již již blížil se k onm dveím, ob
ple jejich ped ním se rozletly. Omamující vn ovanula jej a osliíující

proud svtla vyinul se tak náhle proti nmu, že o nkolik krok
ustoupil.

„Ráí-li pan markýz dovnit?" tázal se sluha, jenž otevel dvée.

„Rád bych k opernímu pedstavení," odvtil Vauvei't.

„Práv skonilo."

Pi tchto slovech vykroili z divadelního sálu první hosté: krásné

dámy s jemným nádechem bílého a erveného líidla na tváích po boku

pán starých i mladých. Skvlá spolenost bavila se polohlasem s odm-
enou veselostí, v mž jevila se smsice bázn a úcty.
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„Co to ziiameii:'" tázal se Vauvert, jenž nepozoroval, že náhodou
byl zaveden do malého foyeru.

„Oekává se Jeho Velienstvo," odpovdl strážce dveí.

Jest jistá laciná smlost; která nikdy se nezalekne, nejsouc niím
jiným, le odvahou drsnjších povah. Náš mladý venkovský šlechtic pi
vší své sebevdomé statenosti neml této nezvedené odvahy. Pi pouhých
onch slovech: „Oekává se Jeho Velienstvo," stanul nepohnut, takoka
bázliv.

Ludvik XV., jenž na lovu nehledl na jízdu desíti neb dvanácti

mil, ve všem ostatním, jak známo, stavl na odiv svrchovanou poho-

dlnost. Lichotil si, nikoli bez dvod, že jest prvním rytíem Francie,

a jeho milostnice ujišovaly jej, rovnž nikoli bez dvod, že jest také

nejkrásnjším postavou i tváí. Pokládalo se za velikou událost, když
nkdo vidl jej, aii ráil povstati z leuošky a „osobn" uiniti nkolik
krok. Všecek šepot umlknul, když opíraje se o rám pana z Argen-

sonu, ervený podpatek svého stevíce s lenivostí, která po jeho pí-
kladu stala se módou, šinul po parketové podlaze foyeru

;
jiánové stáli

s nachýlenými hlavami, neodvažujíce se úpln je skloniti ; krásné dámy
vzdávaly onen pvabný pozdrav, jejž naše babiky nazývaly „reverencí"

a který pozdji zatlailo nepkné anglické „shakehand".

Král však byl ke všemu lhostejný a vidl jen to. co se mu líbilo.

Snad téhož dne byl mu pedstaven Alíieri, jenž ve svých „Pamtech"
takto líí své versailské dojmy:

„Vdl jsem dobe, že král s nepatrným cizincem nikdy ani slova

nepromluví, a pece pekvapilo mne jeho apaticky hrdé chování. Kdo
byl mu pedstaven, toho mil od hlavy k pat, ale bylo na nm vidti,

že tento pohled neiní na ani sebe nepatrnjšího dojmu. Zdá se mi,

že obr, kdyby se mu eklo : Zde ti pedstavuju mravence, pohlednuv

na, musil by se aspo usmát a snad také zvolati: Aj, jaké to maliké
zvíátko !

"

Tak mlelivý panovník v uzavené osamlosti bral se tímto množ-

stvím kvt, krásných žen a hladkých dvoan. Vauvertovi bylo jasno,

že nemá eho doufati od krále, a že není zde pdy vnímavé pro tru-

chlivou historii jeho lásky.

„Jak pošetile jsem jednal, nechtje otci viti," myslil si, „a pece
-ml pravdu tvrd, že zející propast bude mezi mnou a králem, by jen

dva kroky dlily mne od nho. Požádám-ii za slyšení, kdo se za mne
pimluví, kdo mne pedstaví? Zde kráí neobraezený vládce; jediný

pokyn jeho by stail, aby osud mj se zmnil, aby štstí mé bylo za-

loženo a všecky tužby mé aby byly splnny. Zím jej ped sebou, ne-

bylo by mi než vztáhnouti ruku, abych se ho dotekl ... a pece cítím

se od nho vzdálenjším, než kdybych byl v nejodlehlejším kout na-

šeho statku! Kde vzíti odvahy, abych k nmu pikroil a jej oslovil?

Kdo mže pispéti mi ku pomoci?"

Zatím co takovéto myšlenky trýznily Vauverta, objevila se v sále

dosti sliná mladá dáma velice uhlazeného a pvabného vzezení ;
její

oblek byl nad míru jednoduchý : bílý šat bez démantv i krajek ; ve

vlasech mla i-ži. Jakýs panáek, jak Voltaire praví: „sama vn
ambrová", vedl ji za ruku a šeptal jí cosi za její vjíem. Nyní ná-
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hoda chtla tomu, že za šepotu a smíchu vjí jí uklouzl a padl na

lenošku, která stála práv ped Vauvertem. Mladý šlechtic pokroil

okamžit v ped a ježto, chtje vjí rjchle zdvihnouti, byl sklesl na

koleno, a ježto taká mladá dáma vypadala nad míru roztomile, podal

jí klee ztracený pedmt. Stanula, usmála se a v dík lehce pokynuvši

hlavou, kráela dále, ale pi pohledu, jejž mu zaslala, Vauvert pocítil

záhadný tlukot srdce. — Tento tlukot srdce nebj-1 jej sklamal, nebo
mladá dáma byla malou Etiolovou, jak nespokojenci dosud se vyjado-

vali; ostatní, mluvíce o ní, íkali markýza, hlasem práv tak slavnostním,

jakoby byli ekli: královna.

IV.

„Ta se mne ujme, ta se za mne pimluví ! Pravdu ml abbé prav
mi, že vše závisí na pohledu ! Tyto duchaplné, nžné oi, tato tveraiv
rozkošná ústa, tato pvabná nožka, skrývající se v roztomilém ste-

víku . . . tak zajisté vypadá má dobrá víla!"

Takovémuto rozjímání, tém hlasit jásaje, oddával se Vauvert,

vraceje se do svého hostince. Na em asi stavl náhlou svoji nadji?
Mluvila-li z nho pouze mladost, i oi markýziny opravdu byly pro-

mluvily '?

Avšak tím obtíže ješt nikterak nebyly odstranny. By i slyšení

u krále bylo nyní zbyteno, kdo zjedná mu slyšení u markýzy?
Znanou as noci použil k tomu, aby napsal list slen z Anne-

baultu, jenž velice se podobal onomu, jejž markýza Pompadourová byla

pedítala králi, a jehož obsah by nás tudíž málo zajímal. Vedle hlupc
toliko zamilovaní ví ve svou originalitu, opakujíce stokrát to, co již

dávno byli ekli.

Záhy z rána Vauvert vyšel a bloudil zadumán ulicemi. Z dvod,
jichž nedovedeme vyložiti, ani mu nenapadlo, aby ješté jednou uchýlil

se ku svému píznivci. Vela v nm zvláštní smsice úzkosti a sm-
losti, nepravého studu a romantické blouznivosti. A vru, co také abbé

byl by odpovdl, kdyby vylíil mu píhodu verejšího veera? „Tedy
se vám naskytla píležitost zdvihnouti vjí; nuže, kterak jste toho vy-

užitkoval? Co jste ekl markýze?" — „Nic." — „Že nic? Ml jste ji

oslovit." — „Ale byl jsem všecek popleten." — „To bylo chyba;

vhodné píležitosti nutno vykoistit; však se to dá ješt dohonit.

Chcete-li, pedstavím vás svému píteli, panu X. N., neb své pítelkyni,

paní N. X., což bude ješt lip. Postaráme se o to, abyste mluvil

s markýzou; jen se jí zas neleknte."

Takovýmto a podobným domluvám Vauvert chtl se vyhnouti. Bylo

mu, jakoby dobrodružství jeho musilo pozbyti svého poetického pelu,

kdyby nkomu o nm vyprávl, jakoby osud byl pro nho uinil cosi

nevídaného a neslýchaného, takže by se prohešil, kdyby o tom nemlel

;

v jeho oích tajemství ztratilo by tím rázem všecku svoji cenu, a on

sám stal by se ho nehodným, „Šel-li jsem vera do zámku," myslil

si, „naleznu také dnes sám cestu do Trianonu." Tam totiž tehdy bydlila

markýza.

Ani sám nevda jak, Vauvert octnul se tudíž na cest do Tria-

nonu. Pomocí pokyn, jichž bylo se mu dostalo v hostinci, dospl
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šastné až ku míži zámku, i spise raramorovó skiuky na klenoty,

která nazývá se Trianonem a tak bohatá jest veselými i smutnými upo-

mínkami. Le pohíchu miž zdála se hýti zavena, a opodál ve stromo-

adí procházel se télnatý vrátný s rukama na zádncii zkíženýma, vy-

l>a,daje jako lovk, který nikoho neoekává.

„Buto je zde král," myslil Vauvert, „anelio markýza vyjela.

Jestliže služebnictvo loudá se za zavenými dvemi, buto panstvo není

doma, neb aspo nelze s ním mluvit."

Co poíti? Všecka dívjší smlá sebedvra zmnila se rázem
v rozpaky a malomyslnost. Již pouhé pomyšlení, že král byl by zde,

l)olckalo Vauverta mnohem více, nežli verejší slova: „Oekává se Jeho
Velienstvo," nebo telidy stál ješt ped ímsi neznámým a netušeným,

avšak dnes znal již onen ledový pohled nei)nstupné všemohoucnosti.

„Pomoz Pánbh ! Kterak bych se as tváil, kdybych odváživ se lehko-

mysln do této zahrady, staiml tváí v tvá ped vznešeným vládcem, jenž

v této chvíli leží snad na behu bublajícího potka, srkaje svou kávu?"
Ihned vyhouply se ped ubohým zamilovaným mladíkem píšerné

obrysy liastilly ; pvabný oI)raz usmvavé markýzy vymizel z jeho

fantasie; vidl jen vže, žalá, suchý chlél) a muicí nástroje: vždy
znal smutný píbh Latudev. Rozum znenáhla nastoupil opt svá práva,

a všecky nadje zaplašeny rozprchly se ped ním.

„Avšak," pravil opt u sebe, „iním-li co zlého, a pro by zlo

stihlo mne od krále? Stžuji si toliko na nezavinnou krutost a nemám
na svdomí posmšných básniek. Ve Versailles byl jsem vera tak

vlídn pijat, a veškeré služebnictvo chovalo se ke mn tak zdvoile ! .

.

eho se bojím? Že vyvedu njakou hloupost? Aj což! Nebude zajisté

poslední ani nejvtší."

Pikroiv ku míži, dotekl se jí ; byla toliko pivena. Otevel ji

a zmužile vešel. Sluha mrzut se obrátil.

„eho si pejete? Kam byste rád?"

„K paní Pompadourové."

„Jste-li pozván ke slyšení?"

„Ano."

„Kde máte svj list?"

To byl ovšem náramný rozdíl proti verejšku ; zde se neíkalo

:

iiRáí-li pan markýz vejít;" zde nemohl pomoci ani vévoda z Aumontu.
Vauvert zádumiv sklopil oi a shledal, že jeho punochy a stevíce

byly pokryty i)rachem. Byl nerozumn pišel pšky na místo, kam nikdo

l)šky nechodíval. Také vrátný sklopil zrak a mil Vauverta ne sice

od hlavy k pat, ale od paty ke hlav. Kabát nalezl milost ped zkou-

mavým jeho zrakem, ale klobouk sedl iionkud na kivo, a úes byl

porušen.

„Vy tedy nemáte listu? Co vlastn chcete?"

„Rád bych mluvil s paní Pompadourovou."

„Nic více? Myslíte-li, že jen tak beze všeho lidi i)edpouštíme?''

„To mn neznámo. Jest-li zde král?"

„Snad, avšak ušette mne svými otázkami i svou jiítomností."

Vauvert nehodlal se roziliti, ale pi této nestydaté odpovdi
mimodk zmnil barvu.

46
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„Stalo se mi již nejednou, že jsem poruil lokajovi, aby odešel,"

odpovdl, „aby však lokaj k tomu vyzval mne, to pihodilo se mi
dnes poprvé."

„Lokaj! Já lokajem?" kiel rozzuený vrátný.

„Lokaj, vrátný nebo podomek — co mi na tom záleží? Se slu-

žebnou speží neinívám okolk."
Svýcar s planoucí tváí a zaatými pstmi pokroil vped. Yauvert,

jenž pi této zdánlivé vyhržce opét nabyl klidu, rychlým pohybem pc-

vytasil kord z pochvy.

„Bute opatrným," pravil, „šlechtice stojí to jen šest a ticet

livr, skolí-li hrubce, jako jste vy."

„Jste šlechtic, pane, a já jsem ve služb Jeho Velienstva; plním

toliko svou povinnost, a nedomnívejte se . .
."

V témž okamžiku zaznla v dálce fanfára, která jakoby byla pi-
cházela z lesa satoryského a znenáhla zase doznívala. Vauvert vrazil

kord do pochvy a nestaraje se dále o zaatý svár, zvolal:

„Hrome! Král vyjíždí na lov. Pro jste mi to neekl hned?"
„Protože ani vám ani mn nic po tom není."

„Mjte rozum, píteli. Král jest pry, já nemám listu, nejsem

také pozván ke slyšení, ale zde máte zpropitné a nyní mne vpuste!"

Vyal z kapsy nkolik zlaák. Vrátný zmil jej optn po-

hledem sebevdom pohrdavým.

„Kam to mííte?" tázal se nevážn. „Vkrádáme-li se pomocí ta-

kovýchto prostedk do královského zámku? Mjte se na pozoru! Mohl
bych vás dát zatknouti."

„Cože? Ty praniemo!" zvolal Vauvert, sáhnuv po kordu.

„Ano, tak bych mohl uinit," opakoval vrátný. — Ale za této

rozmluvy husté mraky byly zatemnily oblohu. Blížila se boue ; zablesklo

se, naež následoval táhlý rachot, a již také tžké kapky padaly k zemi.

Jedna z nich byla se rozplaskla na zaprášeném stevíci Vauvertov,
jenž dosud držel v ruce své zlaáky a nyní se rozkikl:

„U asa! Kam se schovám? Nerad bych promokl!"

Vkroiv rychle do domku vrátného, usedl bez okolk do pohodlné

jeho lenošky.

„Jak nudný jste lovk," vzdychal, „a kterak jsem nešasten!

Vtíte ve mn spiklence a nechcete pochopit, že hodlám toliko odevzdat

žádost Jeho Velienstvu!"

Neodpovídaje Švýcar vzal z kouta svoji halapartnu a zaujal po-

stavení úctu vzbuzující.

„Kdy konen odejdete?" zaval.

Podobalo se, že svár na chvíli zapomenutý znovu vzplane, a již

také bylo se nejhoršího obávati od ozbrojeného Švýcara. V tom Vauvert

pojednou se obrátil a zvolal: „Aj, kdo to sem pijíždí?"

Mladý páže na krásném koni hnal se sem úprkem. Cesta byla

deštm rozmoklá a míž jen pootevená, takže jezdec musil na okamžik
zastaviti. Svýcar vyšel otevít bránu, naež páže opt zasadil koni

ostruhy; ale zvíe sklouzlo na vlhké pd a upadlo.

Každý ví, jak nepoliodlno, ba nebezpeno jest zdvihati kon, leží-

cího na zemi. Avšak Vauvert, neboje se rány, spchal na pomoc a tak
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obratné ujal se celé vci, že v nkolika minutách k stál na nohou
a jezdec byl osvobozen. Všecek jsa zablácen, belhal namáhavé do domku
vrátného, kde byl usazen do známé nám již velké leno.šky.

„Pane," pravil k Vauvertovi, „jste zajisté také šlechtic. Prokázal
jste mn již velikou službu, ale hodlám vás prositi za službu ješté vtší.

Zde jest list Jeho Velienstva k paní Pompadourové, list, který, jak snadno
uhodnete, má být rychle doruen, vždyt málem byl bych srazil vaz,

chtje díve býti na miste. Pochopujete, že v tomto obleku a s obra-

ženou nohou nemohu sám odevzdati list Jeho Velienstva, leda bych se

dal k markýze donésti. Chcete-li laskavé pevzíti mou povinnost?"

S tmi slovy vyal z náprsní kapsy velikou obálku se zlatými

arabeskami a královskou peetí.

„S nejvtší radostí," odpovdl Vauvert, pijav list. A lehký jako
pírko po špikách odkvapil odtud.

Když Vauvert pišel do zámku, stál opt u vchodu Švýcar,

„Poselství Jeho Velienstva!" zvolal mu v ústrety mladý muž, tento-

kráte bez bázn ped lialapartnou a s listem v ruce vesele hopkoval
podle nkolika lokaj.

Když hubený strážce dveí, jenž stál ve pedsíni, poznal královskou

pee, uklonil se zvolna a slavnostn jako topol ve vtru a dotekl se

svými kostnatými prsty jistého místa na stn. Jako kouzlem otevela
se skrytá dvíka. Hubený muž vlídn kynul, Vauvert vkroil, a po-

otevená dvíka se za ním bez hluku opt zavela.

Práv tak tiše uveden byl komorníkem nejdíve do salonu, potom
na chodbu se dvma neb temi východy a odtud opt do salonu, kde
byl požádán okamžik posekati.

„To upomíná mne živ na versaillské bludišt," myslil si Vauvert.

„Budu-li i zde hrát si na slepou bábu?"

Salon, v nmž Vauvert ekal, byl v^-zdoben etnými zrcadly. Jest

známo, jakou mrou sliná dáma mže vykoistit pednosti svého krás-

ného vzrstu, když svj obraz všemožnými odrazy ztisíceronásobí. Tak
osluje a takoka obkliuje toho, komu chce se zalíbiti. Kamkoli po-

hlédne, vidí toliko ji, nemže se jí vyhnouti, takže mu nezbývá než

prchnouti neb vzdáti se na milost a nemilost.

Vauvert hledl oknem dol do zahrady. Tam jevily se již vedle

stinných loubí, spletitých stezek, mramorových váz a bájeslovných soch

první sledy onoho idyllického vkusu, jejž markýza jako novotu tehdy

jala se zavádti a jenž pozdji za paní Dubarryové a královny Marie

Antoinetty dostoupil vrcholu své dokonalosti. Tu a tam venkovský

koutek otvíral již vítaný útulek vrtochm pesycené rozmailosti. Buclatí

Tritonové, vážné boliyné, uené nymfy vyzírali již s jakýmsi záchvvem
hrzy ze svých zelených výklenkv, a zárodky anglické zahrady vyr-

staly již z pdy vedle pravideln pistíhaného stromoví.

Vauvert byl v tomto ovzduší tak píjemn vzrušen, že ani se mu
nenamanulo, aby inil kritické poznámky. Ba naopak obdivoval se všemu,

zatím co jako rozpaitý návštvník svj klobouk a královský list mezi

46*
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prsty otáel. Tu otevely se dvée, a malá komorná pravila líbezným

hlasem: „Pikrote blíže, pane."

Následoval ji zase nkolika více nebo mén tajuplnými chodbami

do velké komnaty s okenicemi napolo zavenými. Tam stanula naslou-

chajíc.

„Stále táž hra na slepou bábu," myslil si Vauvert.

Po nkolika minutách opt se otevely dvée, a jiná komorná,

rovnž tak drobná jako první, stejn líbezným hlasem pravila: „Pi-
stupte blíže, pane."

Jestliže ve Versailles srdce Vauvertovo tepalo, bušilo nyní tím

mocnji, nebo byl si vdom, že stojí na prahu svatyn. Nesmle vy-

kroil z pološera do jasnjší komnaty, kde svtlo bylo tlumeno toliko

pavuinovými záslonami a lahodný vánek ovíval vstupujícího. Komorná,

poodhrnula oponu, a Vauvert spatil v pozadí budoiru, vyzdobeného

s nejvkusnjší jednoduchostí, dámu s vjíem, všemohoucí markýzu,

sedící u stolu.

Byla samotná, ješt v ranním rouše a zdála se být zabrána v my-

šlénky, nebo sedla s hlavou o ruku openou. Když uvidla Vauverta,

vstala, jakoby jata byla náhlým hnutím.

„Picházíte s posláním královým?"

Vauvertovi nenapadlo nic vhodnjšího, než s hlubokou nmou po-

klonou podati jí list. Vzala, i lépe eeno, vytrhla mu jej chvatn
z ruky a chvjícími se prsty zlomila pee.

List králv byl dosti dlouhý. Z poátku takoka hltala jeho obsah,

potom s utajeným dechem, s napjatou pozorností etla ádku po ádce.

Jak stála zde se staženým obrvím a stisknutými rty, nebyla krásna

a jedva že upomínala na arovnou postavu verejší. Když byla hotova

se tením, zdálo se, jakoby sbírala své dojmy. Znenáhla celá její tvá,

která na okamžik byla zbledla, pokryla se jemným nachem (nalíena té

doby ješt nebyla), a její rysy nabyly opt nejen dívjšího svého p-
vabu, ale proletí jimi i záblesk opravdové krásy; její líce byly by se

nyní mohly porovnati se dvma ržovými lístky. S napolo utlumeným

povzdechem pustila list na stl a obrátila se k Vauvertovi:

„Nechala jsem vás ekat, pane," pravila, líbezn se na usmívajíc,

„protože nebyla jsem ješt vstala ... a vlastn dosud jsem ješt ne-

vstala. Proto také musila jsem vás dát uvésti tajnými chodbami, nebo
zde práv tak jsem oblehána, jako bych byla doma. Ráda bych zodpo-

vídala královský list. Nebylo-li by vám obtížno, býti mým poslem?"

Tentokráte Va^i^ert nemohl déle mleti; ostatn byl se zatím

sebral.

„Ach, milostivá paní," pravil žalostn, „jakkoli vysoce si vážím
tohoto milostivého vyzvání, nesmím pec vyhovti vaší žádosti."

„A pro ne?"

„Protože nemám est býti ve služb Jeho Velienstva."

„Ale kterak tedy picházíte sem?"
„Náhodou. Cestou setkal jsem se s pážetem, který upadl a žádal

mne ..."

„Cože? Upadl?" s hlasitým smíchem zvolala markýza, která této

chvíle zdála se býti tak šastna, že ve všem nalézala podnt k veselosti.
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„Tak jest, milostivá paní, venku ped míží upadl i s koiiém. Na

štstí byl jsem na blízku, pomohl jsem mu vstáti, a ježto oblek jeho

velice utrpl, prosil mne, abych pejal jelio úkol."

„A jaká náhoda vás i>ivc(lla v poblíží?"

„Žádost, milostivá paní, kterou bych rád odevzdal Jeho Veli-

enstvu."

„Jeho Velienstvo bydlí pec ve Versailles."

„Arci; ale zde bydlíte vy."

„Ah tak! Vy tedy chtl jste mne prosit, abych pevzala vaši vc?"
„Zapísahám vás, milostivá paní, abyste mi vila, že . .

."

„Nelekejte se! Nejste prvním. Ale pro obracíte se práv ke mn?
Vždyt jsem žena . . . jak na sta jiných."

A mark3'za pi tchto slovech, pronesených se tveraivým výrazem,

vítzným pohledem mrštila po list, jejž práv byla peetla.

„Milostivá paní," pokraoval Vauvert, „íkalo se mi vždy, že

muži mají moc, ale ženy ..."

„. . . že nakládají s ní po své vli, není-li pravda? Nuže, milý

pane, ve Francii máme královnu."

„Vím to, milostivá paní, a práv proto byl jsem dnes ráno zde

na blízku."

Markýza byla uvyklá takovému lichocení, a odvažovali se toliko

jí je šeptati ; ale podobalo se, že tato poklona, vyslovená za tchto

okolností, zvlášt jí lichotila.

„A jakým spsobem domníval jste se, že vniknete až ke mn?
Nebo dá se oekávati, že pec nepoítal jste na pád jistého kon?"

„Milostivá paní, myslil jsem . . . doufal jsem ..."

„Ve jste doufal?"

„Doufal jsem ve šastnou náhodu, která ..."

„Stále náhoda! Zdá se, že jste s ní velice spátelen; já však vám

dávám na uváženou, že její píze v nedostatku každé jiné pramálo by

vám byla platná."

Snad náhoda v tomto okamžiku zahanbiti chtla markýzu pro

urážlivou její nevážnost; budiž tomu jakkoli, náhoda chtla tomu, že

Vauvert, jenž posledními otázkami uveden byl do nemalých rozpak,

-ua stole náhle spatil vjí, jejž verejšího veera byl zdvihl. Tento

vjí nyní uchopil a jako tehdy klee podával jej markýze.

„Milostivá paní," pravil, „toto jest jediný mj píznivec zde."

Paní Pompadourová zprvu ponkud byla udi.vcna a chvilku váhala,

pohlížejíc brzy na vjí, brzy na Vauverta.

„Aj, máte pravdu," pravila" posléze, „vy jste to, pane, nyní vás

opt poznávám ! Setkala jsem se vera s vámi, když vévoda z Richelieu

provázel mne z opery. Tu upadl mi vjí, a vy, jak ráíte se vyjado-

vati, byl jste náhodou na blízku."

„Tak jest, milostivá paní."

„A jako pravý rytí podal jste mi jej. Já jsem vám sice nepod-

kovala, ale b.yla jsem jista tím, že kdo tak spsobn dovede zdvihnouti

vjí, kdyby poteba kázala, ani rukavici nenechal by ležet na zemi,

a nás žen toto nedotýká se práv nepíjemn."
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„Nemýlila jste se ve mn, milostivá paní, nebo hodlaje sem ve-

jiti málem byl bych se sepral se Švýcarem."

„Pomoz Pánbh!" zvolala markýza, po druhé vesele se rozesmávši,

„se Švýcarem! A pro?"
„Nechtl mne vi^ustit, a nebýt pážete ..."

„To byla by bývala vná škoda. Ale kdo jste, pane, a co žádáte?"

„Milostivá paní, jsem šlechtic z Yauvert a žádal jsem za místo

praporeníka pi tlesné stráži ..."

„Ah tak ! Ano, ješt se pamatuji. Pijel jste z Nauflettu a milu-

jete slenu z Annebaultu."

„Milostivá paní, kdo vám ekl . . .
?"

„O, nechci ped vámi tajiti, že jsem velmi nebezpena. Jestliže

má pamt mne opustí, zabývám se hádáním. Jste spíznn s abbém
Chauvelinem, a proto vás odmítli, není-li pravda? Kde máte svoji žádost?"

„Zde, milostivá paní; ale já vru nechápu. .
."

„Jest to také zcela zbyteno. Vstate a položte svoji žádost tuto

na stl. Napíši odpov Jeho Velienstvu, a vy potom doruíte mu sou-

asn i žádost i mj list."

„Ale, milostivá paní, doufám, že jsem vám ekl ..."

„Malovrný, vešel jste sem s posláním královským — bylo-li

tomu tak? Nuže, tam vejdete s posláním markýzy Pompadourové, palá-

cové dámy Jejího Velienstva královny."

V nmém úžasu Vauvert se uklonil. Každý vdl, s jakou neú-.

mornou vytrvalostí milostnice se namáhala, aby dosáhla tohoto estného
úadu, který pozdji nevynesl jí nic, krom krvavé urážky od dauphina.

Ale po deset let byla chovala toto pání, tento vrtoch, a nyní konen
byla u cíle : Pan z Vauvertu, jehož neznala, akoli byla zasvcena v hi-

storii jeho lásky, líbil se jí jako doruitel šastného poselství.

Nepohnut stál Vauvert za markýzou, která byla usedla ku psaní

a zprvu s vášnivou nenuceností zstavila péru volný let, potom však

ustala a zamyšlena položila i^rst na jemn vykrojený nosíek. Znenáhla

stávala se netrplivou ; rušilo ji, že byla pozorována. Konen peškrtla

slovo, ímž zaatý list stal se pouhým konceptem.

Proti Vauvertovi na druhém konci stolu skvlo se nádherné be-

nátské zrcadlo. Nesmlý posel sotva že se osmloval povznésti oi, a pec
bylo nemožno, aby pes nachýlenou hlavu markýzinu v onom zrcadle

byl neuzel rozilenou, pvabnou tvá nové palácové dámy.

„Jest pece pekrásná," myslil si. „Škoda, že jsem zamilován do

jiné! Ale Athenais jest krásnjší, a nad to byla by to vrolomnost
tak ošklivá ..."

„O em to mluvíte?" tázala se markýza, nebo Vauvert v obvyklé

své roztržitosti byl myslil zcela hlasit. „Co jste chtl íci?"

„Já, milostivá paní? Oekávám vašich rozkaz."
„Tak! S konceptem jsem hotova," pravila markýza a sáhla pa

jiném archu papíru
;
pi lehkém pohybu vzad ranní roucho svezlo se jí

pes ramena.

Na nžném, bílém raménku paní Pompadourové bylo erné zna-

ménko, podobající se až k nepoznání mouše, plovoucí ve mléce. Na tom

utkvly nyní oi Yauvertovy se vší vážností nesmyslného lovka, jenž

•s
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nechce pijít do rozpak ; markyza, která byla zatím pepsala svj
koncept, núlile vzhlédla, a v benátském zrcadle vyménén byl mezi ní

a Yauvertem chvatný j)ohled, pohled to, jehož význam nikdy neujde

ženskému oku, a v némž s jedné strany tají se vyznání: „Vy jste roz-

košná," s druhé pak strany piznání: „Nehnvám se proto."

Markýza však rychle upravila si své ranní roucho.

„Jak, pane, vy pohlížíte na mé znaménko?"
„Že pohlížím, milostivá paní? Zpozoroval jsem je toliko — a ob--

divoval jsem se mu."

„Zde máte list; odevzdejte jej se svou žádostí králi."

„Ale, milostivá paní ..."

„Nu, co ješt?"

„Jeho Velienstvo jest na lovu; slyšel jsem troubení v lese sa-

toryském."

„Ach ano! Zapomnla jsem; tedy zejtra, pozejtí, kdy chcete.. .

nebo ne, radji hned ; odevzdejte mj list Lebelovi. Nyní bute zdráv,

pane, a pamatujte si, že v celé Francii král a vy jste samotni, kteí
vidli ono znaménko; vedle toho poproste také ve jménu mém svou

pítelkyni náhodu, aby si. odvykla mysliti na hlas. S Bohem, pane."

A zazvonivši, odhrnula krajkovou obrubu svého rukávu a podala

mladému muži ruku.

Po tetí nmé se uklonil, a jeho rty lehce se dotekly ržových
neht markýziných. Tento hold nezdál se jí býti nikterak nespsobným,
ba naopak skromným.

Malé komorné (velké nejspíše nebyly dosud vstaly) vykonaly opt
svou povinnost, a za nimi, jako kostelní vž nad stádem oveek, vy-

níval kostnatý muž, jenž s vným svým úsmvem Vauvertovi ukazoval-

cestu.

VI.

Sám a sám, rozložen jsa ve staré lenošce, Vauvert strávil ve svém

hostinci zítejší a ješt následující den v neplodném oekávání.

„Jaký to podivný tvor!" myslil u sebe, — „mírný a pánontý,

dobrosrdený a škodolibý, lehkomyslný a zase tak umínivý !
— Jist na

mne zapomnla. Jaká to bída ; a pec má pravdu — ona jest všemo-

houcí, a já nejsem niím."

S tmi slovy se vzchopil a jal se pecházeti svtnicí.

„Ano, jsem pouhým chuasem. Ó, jak pravdivo bylo vše, co otec

mi ekl! Markýza mla mne za blázna; nyní jest mi vše jasno; licho-

tilo jí, že jsem obdivoval se její kráse; tšilo ji, že v onom zrcadle

a v mých oích nalezla odlesk svých pvab, které vru nemají sob
rovných. Má ovšem malé oi, ale její rozmilý pohled! Již ped Dide-

rotem vypjil si Latour pel z kídla motýlího, aby vymaloval její obraz.

Není sice práv píliš velká, ale vzrst její jest pekrásný. Ach, Athe-

naido, drabá pítelkyn, zda i já zapomenu?"

Ostré zaklepání vyrušilo jej z žalostného zadumání.

„Co jest?"

S hlubokou poklonou vešel hubený, kostnatý muž z Trianonu,

všecek ern odn.
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„Dnes veer, paue, jest u dvora maškaruí ples, a ua rozkaz paní

markýzy sdluji vám, že jste k nmu pozván."

„A^ýborn, píteli, díky!"

Jakmile kostnatý muž odešel, Vauvert vrhl se ua zvonítko. Táž

služka, kteráž ped temi dny, jak nejlépe umla, byla jej vyšoila,

pomohla mu opt do jeho kabátu, ba snažila se ješt pekonati své

dívjší výkony.

Po skonené toilet mladý muž vydal se do zámku, tentokráte

zdánliv upokojen vdomím, že ádn jest pozván, v duchu však stísnn

více než tehdy, když poprvé vstupoval do neznámého svta.

VII.

Tém práv tak jako poprvé, oslnn jsa nádherou versailleskou,

zvýšenou ješt ilým životem, jenž panoval dnes v rozsáhlých prostorách,

Vauvert bral se velkou galerií, rozhlížeje se pátravým zrakem vkol
sebe, aby zvdl, pro byl sem povolán, ale nezdálo se, že by nkdo
byl oekával jeho píchod. Tak minula dobrá plhodina, a již zaínal

se nuditi a jiráv chystal se k tomu, že se vrátí, když byl zadržen

dvma maskami, jež zcela stejn jsouce odny, sedly ua lavice u stny.

Jedna z nich vztáhla k nmu ruku, jakoby míila bambitkou, druhá

vstala a pikroila k nmu.
„Pane," pravila, vzavši jej nedbale pod paží, „zdá se, že jste

dvrníkem naší markýzy."

„Promite, milostivá, ale o kom to mluvíte?"

„Ach, však vy dobe víte!"

„Nikoli, ani v nejmenším."

„Snad pece." ^
„Nikoli, milostivá."

„Celý dvr o tom ví."

„Nemám postavení u dvora."

„Nehrajte si na neviátko! Pravím vám, že se o tom ví."

„Snad, milostivá, ale já o tom nevím."

„Tolik snad pece víte, že pedevírem u míže trianonské padl

páže s konm. Nebyl-li jste náhodou pi tom?"
„Zajisté, milostivá."

„Nepomohl-li jste mu?"
„Tak jest, milostivá."

„A nešel-li jste potom do zámku?"
„Zcela správno."

„Nebyl-li vám sven list?"

„Ano, milostivá."

„Který jste dodal králi?"

„Ovšem."

„Král nebyl vTrianonu; lovil; markýza byla samotná . . . není- li

pravda?"

„Tak jest, milostivá."

„Byla práv vstala a ješt v nedbalkách; jak se vypráví, peho-
dila si ranní roucho."

I
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„Lidé, jichž nemožno donutit, aby mleli, vypravuji, co se jim

namane."

„Zajisté, ale zdá se, že vymnn byl i»ohled, pro který se ne-

pravé hnvala."

„Co chcete tím íci, milostivá?"

„Inu, že jste se jí líbil."

„Kterak bych to vdl? Vím pouze tolik, že dohnalo by mé
k zoufalství, kdyby šetrná a neocenitelná laskavost, které jsem se ne-

nadal, dala podnt k zlomyslné pomluv."
„Pane, vy všecek planete; tváíte se, jako byste celému dvoru

hodit chtl rukavici; s tolika lidmi nebyl byste na vky hotov."

„Ale, milostivá, by i páže padl a já obstaral jsem jeho list,

osmlil bych se pec tázati se, pro vlastn jsem vyslýchán."

Maska stiskla mu rám a odpovdla: „Slyšte mne, pane."

„Jak velíte, milostivá."

„V této chvíli uvažujeme takto : Král nemiluje již markýzu, a nikdo

také nemyslí, že ji kdy miloval. K tomu chybila ješt, že pro novou

da rozdvojila se s celým parlamentem. V zápase zajisté podlehne, ale

má zbran, jimiž až do posledního okamžiku bude se brániti."

„Ale, milostivá, kterak já bych tomu zabránil?"

„Hned vám to vyložím. Pan ze Choisculu napolo se nepohodl

s panem z Bernisu, ale nikdo z nich neodvažuje se zadat rozhodnou

ránu. Bernis má odstoupit a býti nahrazen Choiseulem; jediné vaše

slovo rozeší celou situaci."

„A kterak bylo by to možno, milostivá, smím-li se tázati?"

„Dopustíte-li, abych dále vyprávla podrobnosti vaši návštvy

u markýzy."

„Jaké spojení jest mezi mou návštvou a parlamentem?"

„Napište nkolik ádek a markýza jest ztracena. Bute ujištn,

že si tím nejvelejší dík ..."

„Musím zase dovolit si námitku, milostivá : Co ode mne žádáte,

bylo by jednání zbablé."

„Politika nemá nic spoleného se stateností."

„Tmito otázkami nikdy jsem se nezabýval. Paní Pompadourová

v mé pítomnosti upustila vjí, který jsem zdvihl a podal : podkovala

mi a se svou blahosklonnou rozmilostí dovolila mi, abych i já jí po-

dkoval."

„as kvapí: mluvme upímn! Jsem hrabnka z Estrades. Vy
milujete slenu z Annebaultu, moji nete . . . nezapírejte, bylo by to

zbyteno. Ucházíte se o patent praporcníka ; zítra jej dostanete, a

jestliže Athenais dosud se vám líbí, stanete se co nejdíve mým sy-

novcem ..."

„O, milostivá paní, to píliš mnoho ..."

„Ale musíte mluvit."

„Budu mlet, milostivá paní."

„eklo se mi pec, že ji milujete."

„Z celé duše své; jestliže však naskýtá se mi píležitost, lásku

svoji složiti k její nohám, nesmí pi tom scházeti má est."

„Jste velice tvrdošíjný, pane! Jest-li to vaše poslední slovo?"
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„První a poslední."

„Tedy zamítáte místo praporeníka, zamítáte ruku mé netee?"
„Za takovou cenu ano."

Paní z Estrades se zkoumavou zvdavostí pohlížela na Vauverta

a ježto v rysech jeho tváe neshledávala ani stopy nerozhodnosti,

vzdálila se a zanikla ve množství pítomných.
Vauvert, jemuž neobyejné toto dobrodružství zstalo hádankou,

usedl v kout galerie.

„Co ta žena as nyní zane'?'' myslil si; „zdá se, že nemá zdravý

rozum. Chce zvrátit státní poádek pomocí hloupé pomluvy, a já bych

ml zasloužit si ruky její netee tím, že bych se zneuctil! Athenais

musila by mnou pohrdati, nebo já sám musil bych se jí vzdáti, kdybych
se snížil k této úloze ! Jak že ? Této dobré markýze ml bych škoditi,

jí na cti utrhati a ji pomlouvati? Nikdy a nikdy!"

V roztržitosti jako vždy Vauvert byl by se zajisté vzchopil a jal

se mysliti nahlas, kdyby v as ramene jeho nebyla se dotekla útlá ruka.
Vzhlédl a uzel ped sebou ob stejn odné masky, které ped tím

byly jej zadržely.

„Tedy opravdu ani trochu nám nepomžete?" pravila jedna z nich

petváeným hlasem; ale pes nejdokonalejší podobnost obleku a pes
to, že vše zdálo se býti vypoítáno k tomu, aby byl sklaraán, Vauvert

nedal se mýliti: nebyl to ani týž pohled, ani týž hlas.

„Vy neodpovídáte, pane."

„Pravím, že nikoliv."

„Nebudete také psáti?"

„Nikoliv, milostivá.

"

„Nedá se upít, že máte velice umínnou hlavu. Dobrou noc,

pane poruíku."

„Co jste pravila, milostivá?"

„Zde máte svj patent a svoji svatební smlouvu."

S tmi slovy hodila mu svj vjí. Byl to týž, jejž Vauvert již

dvakráte byl zdvihl. Pohrávající Araorkové a tpytivá rukoje z perleti . . .

nebylo pochyby, byl to vjí paní Pompadourové.
„Pro Bh, paní markýzo, je-li možno?"
„Velice možno," pravila, pozdvihujíc krajkovou obrubu své masky.

„Nevím, milostivá paní, kterak vysloviti mám svj dík ..."

„Ušette si ho. Jste pravý rytí, a my se zase shledáme, nebo
nyní zstanete u nás. Král pidlil vás k bílé tlesné stráži. Nezapo-

mete, že nejvtší výmluvnost záleží v tom, aby lovk v pravý as
dovedl mleti ... a promite mi," dodala s úsmvem, majíc se k od-

chodu, „že nemohla jsem vám sviti svoji nete, pokud úpln jsem

nepoznala povahu jejího nápadníka."

Brzy potom paní z Estrades zárove s panem z Argensonu upadla

v nemilost, protože — a tentokráte do opravdy — nastrojila spiknutí

proti paní Pompadourové.
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Výlet pán Broukv do msíce.
CestO]^)isnt: rty od B. Rouška.

I.

(Poetické líení uoci a Svatovítského chrámu. — tená seznamuje se s panem
Broukem. — Pelud zemtesení. — Rozjímání o msíci. — Autor a Zola. —

Jak se dostal pan Brouek do msíce. — Pokynutí našim uencm.)

Byla jasná letní noc. Velebný kolos Svatovítský koupal ve stíbrné

zái své štíhlé ])ilíe a kvtnaté fialy, své lehké oblouky s ozdobou
kamennýt-h krajek, a vrhal na osvtlené svoje plochy fantastické stíny

onch kamenných úpon a kmen, že vypadal jako bájený chrám duchv,
utkaný z kouzelných svit a mystického šera.

V posvátném klidu dímala zde ta zkamenlá hymna minulosti

uprosted mrtvého okolí ; jen ze dvou oken starého domu v tsné ulice,

táhnoucí se za chrámem podél Jeleního píkopu, záilo ješt pozdní

svtlo a zaznly rušivé zvuky.

Zavrzly totiž dvée, vedoucí na ulici, a z nitra ozvalo se: „Nu
tedy s pánem bohem, pane Wurfel!"

„Šastnou dobrou noc, pane domácí! Rate nás brzy zase na-

vštívit!" odpovdl druhý hlas.

Na ulici vystoupila ponkud hápavým krokem tajeplná postava

mužská, zahalená — Však nikoli! Vidím, že jsem s poetického, trochu

arbesovsky zbarveného úvodu bezdky shupnul do stízlivé ])rósy a proto

mohu již prost íci, že pan Brouek opustil známou hradanskou
hospdku a zvolna se vracel ku svému obydlí, ležícímu nkde na Starém

mst. Vracel se nad obyej pozd; ale nepipouštl si proto žádných

starostí — doma za gardinami oekávala ho pouze „sirá poduška",

kterou však zatvrzelý náš panic, básníkovi navzdor, nikdy „neskrápl

hokými slzami."

Pan Brouek je sice domácím pánem, ale nenáleží dokonce k tm
nadutým prázdným mchm, za jaké hladomiví spisovatelé z nízké

závisti pány domácí šmahem vydávají. Má pirozený dvtip a od ter-

minu k terminu nazbyt prázdného asu, aby vdomosti své v nejrz-

njších smrech rozšioval. iní tak ovšem bez urité soustavy, jako

tkavý ochotník, dle nahodilých podnt a chvilkových libstek. Ná-
sledkem toho kupí se v jeho skromné knihovn velmi míchaná spo-

lenost: knížka o chovu kanárk vedle djin francouzské revoluce,

egyptský sná vedle populárního díla o soustav tles nebeských, návod

k domácí výrob likér vedle Hýnova Dušesloví zkušebného a t. d.

A stejn pestrá sms vdomostí tísní se v jeho hlav. Ale má pi
tom zdravý názor života, jen trochu pitemnlý stínem pessimismu.

Posuzuje dosti písn a nkdy s ízným sarkasmem denní události, ne-

dostatky obecní správy, zízení spolenosti, nové zákony a jiné záleži-

tosti veejné. Ostatn mnívá se škarohlídství jeho pozvolna v jasnjší

a nadjnjší náladu, ím astji se plní vysoká sklenice s lesklým

cínovým víkem, za kterou obyejn mívá své pouné pednášky.
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Dnes nenašel v hostinci pana Wuríia sourodou spolenost a sedl
proto mlky jako fakir v kout, zabrán v pochmurné rozjímání o nicot
života pozemského a zalétaje si pro útchu do hvzdných oblastí,

s nimiž se v posledních dnech následkem nové libstky, vrcholící v za-

koupení populárního dílka o msíci, horliv seznamoval. Teprve, když
zbyl s hostinským samoten v hospdce, zapedl s ním rozmluvu; de-

battoval s panem Wiirflem živ o soustav kráter msíních a pronesl

na konec pevné pesvdení, že msíc navzdor nevícím uencm hostí

živé bytosti, což pan Wiirfel s nápadným mrknutím na hodiny drazn
potvrdil.

Pan Brouek zaal i snášeti dvody pro svj náhled, ale pohledy

hostinského na hodiny opakovaly se tak hust a okázale, že nemohl
ne])Oznati tendence jejich. Ukonil tedy svj výklad posledním douškem
a vyšel do lunojasné noci.

Venku zastavil se ped chrámem. Byl patrn uchvácen velebnou

jeho krásou v magickém osvtlení msíním. Klonil se tu na právo, tu

na levo, jakoby krásné jednotlivosti vznešené stavby oceoval s rzných
stran; chvílemi prohýbal se daleko nazad, jakoby chtl prozpytovati

nejvyšší hroty v korun kamenného obra, a chvílemi nachyloval se zase

hluboko v ped, jakoby vzdával hold pokory posvátnému jeho majestátu.

Ale pojednou upoutal všechnu jeho pozornost zvláštní úkaz. Zpozoroval

divnou nejistotu a pohyblivost obrys : pímky se jaksi kolísaly a vlnily,

kivky se lámaly, pilíe pohybovaly se k sob a od sebe jako štíhlé

kmeny lesní vtrem, sama vž úastnila se patrným kolísáním v obecném
vzruchu, jejž tžko bylo vysvtliti jinak než náhlým znmtesením . . .

Pan Brouek ucítil sám na sob podobné kolébání a jat bázní, spchal
odtud.

Brzy však se upokojil. Úkaz onen byl zejm pouhý pelud.

Zvolna kráel dále kolem Svatojirského kostela mezi pošmurnými budo-

vami smrem ku starým zámeckým schodm a prodlužoval si požitek

romantické noní procházky astými oklikami s jedné strany ulice na

druhou.

Pohled jelio zatoulal se bezdky ku hvzdnaté obloze a spoinul
na krásném úplku. Klidn a sniv shlížela dol ta jemná stíbrná

tvá s neuritými rysy, jež vynikaly jen slab z jasného tere jako

vtlaené kresby hostie. Pro pana Brouka mly arci nyní, co se stal

hvzdáským ochotníkem, zcela jiný význam. Pedstavoval si v nich

ohromná pohoí, rozsáhlé doliny, vyhaslé sopky, zející rozsedliny. Pes
to ustoupil brzy opt vdecký interes poetickému dojmu, s nímž se

mísil pocit lehké bázn. Pan Brouek ml totiž nkteré podivnstky,
mezi nimiž byla utkvlá myšlenka, že náleží k lidem, podrobeným ta-

jemnému pitažlivému kouzlu msíce. Neml k domnnce své jiného

podkladu mimo ten, že se probudil nkolikrát místo v posteli vedle ní

na podlaze. Ale pes to zavíral vždy na noc peliv devné okenice,

aby nepronikla do ložnice ani nitka potmšilé stíbrné píze, která by

jej spícího mohla vytáhnouti kams na vtrné štíty dom a voditi po

úzkých ímsách nad strašlivou propastí.

I te prochvla jím na chvíli ona bláhová báze. Ale pak si pi-

pomenul, že bdí, že v plném sebevdomí údy své ovládá a není tedy
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v 0110111 bezbranném, trpném stavu, v iimž nebeský zákenik obti své

pepadává. Upokojiv se, pohledl domnlému nepíteli smle v tvá a brzy

smíil se s ním tou mrou, že v nm nalézal iré zalíbení. Obrat ten

zrail se v úvahách, jež cestou polohlasn pronáJíel.

Nevypadáš zle, ty bledý brachu tam nahoe! Usmíváš se tak tiše

a spokojen, jukobys neml ani zdání o starostech a trampotách, jejichž

domovem jest naše zem. O jist, že jsou tvoji obyvatelé šastnjší

nežli my ubozí pozemšané. Na tob není asi dom, které by svým

majitelm pinášely více svízel a mrzutostí než potšení, ty neznáš

jist advokát a berních iad, tvoji bydlitelé neztrpují si navzájem

život uskoky a pomluvami, šejdístvím a darebáctvím všeho druhu. Na
tob iievycliázejí noviny, které by tenái každodenn kazily snídaní

a bouily žlu politickými jeremiadami a polemikami, zi)rávaini o uprchlých

zlodjích a nevyi)átraných vraždách, o podvodných kridách a zasedáních

íšské rady. Ostatn, a na tob jakkoli, he nežli u nás nemže býti

najisto. Na zemi je už k zoufání : všude lakotná rvaka o sousto chleba,

boj stavu proti stavu, záš národu proti národu, válka všech proti všem,

vláda brutální moci. Láska a humanita vysthovaly se dávno kams mezi

livézdy a svoboda zstala toliko na papíe — ve skutenosti stanou se

národové brzy hromadami nevolných loutek, klopících dan a nosících

rznobarevné uniformy pro zábavu nkolika mocných pán . . .

Za této pessimistické samomluvy došel pan Brouek starých zá-

meckých schod. Pes nízkou ze zadíval se dol, kde tmla se spousta

dom, z níž trely rznotvárné vže a vížky do jasné záe msíní.
Avšak jen chvilku bavil se tímto pohledem

;
pak vzhledl opt ku msíci,

jat nyní skuten jakousi kouzelnou pitažlivou mocí.

Skoro se ostýchám napsati, co následovalo. Vím, že jsou vdecké
pedsudky píliš mocné, než aby nkdo mé historii uvil a nenazval

ji hloupou báchorkou. Ale nemohu k vli pedsudkm tm líiti vc
jinak, nežli jak se skuten sbhla.

Pan Brouek vylezl na ze a kráel s okem stále na msíc upeným
zvolna po ní. Pod tou zdí táhne se po svahu hradanského návrší n-
jaká rozsáhlá panská zahrada, v hoejší, píkejší ásti terasovité upra-

vená a na jednom míst opatená dvojitými kamennými schody, jež

v odstavcích od sebe se rozbíhají a zase sbíhají, ovroubeny jsouce pro-

1-amovaným kamenným zábradlím v barokovém vkusu. Vedou vzhru

k malému zahradnímu domku, jenž vystavn jest u samé zdi. Možná,

že mj popis není zcela pesný ; ale nejsem Zolistou, abych k vli do-

konalé vrnosti v nejlepším odložil péro a bžel díve na Hradany
podívat se na ty schody a na ten domek.

Pan Brouek kráel tedy po zdi k domku. Nevím, je-li stecha

jeho nad onu ze tak málo povýšena, že se na ni lovk bez obtíže

dostati mže. Jisto jest pouze, že pan Brouek na dotené steše vskutku

se ocítil. Vylezl na její heben a posadiv se tam rozkromo, obemknul

železnou vtrnou korouhviku. Oko jeho bylo dosud nezdolnou mocí

upoutáno k lun a se smsí hrzy a zvláštní rozkoše zaal brzy poci-

ovat na celém tle psobení magické síly. Proti vli zaaly se rozkro-

ené jeho nohy zdvihati na zad, výše a výše, již nesedl jízdmo, nýbrž

ležel na biše vodorovn na hebenu stechy, drže se rukama pevn
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korouhviky; ale v zadu zdvihaly se zvolna nohy jeho do vzduchu, již

zdvihal se i dík
;

již celé tlo, taženo silou nezdolnou, vznášelo se

kolmo hlavou dol a nohama k nebesm, v povtí nad stechou pavi-

lonu a jen natažené ruce držely se ješt keovit hrotu vtrné korou-
hviky. Avšak jejich síla byla slabá proti neznámé moci; pustily se

posléze a— Newtonova dvtipná vdecká stavba rozpadá se tím v bídné

trosky — pan Brouek padal s úžasnou rychlostí — nikoli k zemi,
nýbrž smrem o d z e m do nesmírného prost oru svto-
vého . . .

S dsným chvatem zapadala pod ním Praha do hlubiny, mizela se

všemi podrobnostmi krajiny v jednotvárném povrchu velikélio kruhu,

který se rozšioval více a více — ale pan Brouek nevidl již nieho,
nebo smysly jeho zastela mrákota.

tená již asi tuší z nadpisu, kam pan Brouek dopadl. Ano, pan
domácí procitl ze své mrákoty — na msíci. Co tam vidl a zažil, vy-

líím vrn dle jeho dvrných sdlení v kapitolách následujících.

Doufám, že vyplním tímto msíním cestopisem citelnou mezeru
naší literatury. Naši páni professoi scestovali o prázdninách již celý

svt a popsali nám všechny známé a neznámé koniny zemské již tolikrát

a tak dkladn, že je vru poteba ohlednouti se trochu dále, má-li

cestopis ješt nkoho zajímati. Ovšem reelní, pravdivý cestopis, nikoli

njaká Julesvernovská fantasie, na kterou se již také nikdo nechytí a

s kterou, prosím, abyste moji práci nesmšovali.

Zárove upozoruji na své dílo naše uence. Naskytuje se jim

píležitost obrátiti na sebe a naši mladou universitu zetel celé uené
Evropy. Radím dtkliv, aby píležitost tu chytili za paesy — kdož

ví, kdy se zase podobná naskytne!

Prostých eských nártk si za hranicemi nikdo nevšimne; ale

zpracují-li naši uenci materiál v nich obsažený po vdecku ve svtové
ei nmecké, proslaví jména svoje od pólu k pólu a v jejich slavozái

sloniti se bude celý národ. Materiál onen je skuten dlouhým etzem
objev v pravd epochálních, které zmní ze základ dosavadní vdecký
názor svta.

Ve vlašské hodin.

^jj[ ako skivan, jásající
x'-'

J^ nad luhem, že pišlo jaro,

""wl hláskem zvoníš, s rznou lící

L když mi skláníš : mio caro.

Vím nyní, vn krásné

jsou ty dálné jižní kraje,

letím v ony nivy jasné,

kde krev jarým vínem hraje.
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gondoli zím vJašovikou
tanit smle la^'unaini —
jako káue smolou klikou

prcbla te Jsme v sad sami.

Mezi bájenými kvty
v stínu mandlo a fík
objímám t a mé rety

boí na tvém sladkém rtíku ...

Bda! Pelud krásy arné
rozplynul se jako pára —
a já dále v tužb marné
skláním s tebou: mia cara . . .

Josef J. MikSovahy

Utonulá.

•L^Msijdc, pod vlnami šumnýnii, tvj lirob!

Nad tebou nikdo nezalkal

a slzami tvá bledou nezki-opil,

ni v posled nezlíbal tvé elo

;

jen vlny víné v náru studenou

tvé ucbvátily krásné, bílé tlo . . .

Pes hrob tvj vn burný, ropotný

se místo písní lásky

vždy budou valit vlny mrazivé

s tou písní žalostnou a chladnou,

a kvty jarní na nm nevzpuí,

než také na nm nepovadnou!

Jen v nocích tichých, v nocích májových,

až vzejdou svty dálných hvzd,

tu bude lun^ noit ve tvj hrob

své oko tajemné a jasné,

jak tehdy, když jsi ješt neznala

ten bol, kdy láska v srdci hasne!

Ludvik LoSfdk.



Jarní motiv. Kreslil Václav Lindner.
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Narcissa.

Románový genre. Napsal Jan Lier.

(Pokraov.iul.)

a tekavé, rhapsodické rozmluvy, k iifž skytaly látku

nahodilá vnuknutí a polední pestrý, hemživý a stídavý
rej pouliních zjev, dospli oha pánové k nedaleké,

v užším kruhu lahužník proslulé restauraci.

Nmý resi)ekt služehných, osvdovaný baronu
Stelovi, skytal dostatené mítko pro potšitelnou
vážnost, jakou si bývalý rytmistr svým gourmandským
stanoviskem a svou tobolkou v hostinci získal.

Hosté kráeli dvojadím sklonných hlav, kteréž

dokonalostí a i)arfumem úes tém hlav pán Weislov
se rovnaly. Restauratér peuje i tímto spsobem o uctní svých

hostí a snad i o zdvodnní znaných cifer út, jež vynikají

elegantní úpravou a souladn rovnž cenným obsahem.

Jak vlašovky i bhouni kvapili naped dva sklepníci.

Otvírali dvee do koán, smétali ze vzduchu neviditelné pe-
kážeky a vstili obyejnjším smrtelníkm píchod nevšedních

hostí. Vpadli na konci osamlé komnaty do hlubokého a širo-

kého meziokní, v nmž bylo za tžkými a hluboko splývajícími

záclonami ticho a útulno jak v pohodlné loži nebo v uzaveném kabinetu.

Vrhli se na stl, vrtli jím, osmýili jej letmo ubrousky, zarachotili

a zacinkali na nm píbory, pipravili židle, škubli a cvakli semo tamo
nkterými závorkami na okn a rozstoupili se posléze ped výklenkem
jako estná stráž nebo živá vítací brána, kterouž pan Stela s nale-

zeným pítelem prošel.

V delší znalecké úad s vrchním sklepníkem a za stálého pro-

šení Jaromíra o souhlas i návrhy zredigoval menu, vybral vína, uril

rozdílné stupn jejich teploty.

„Tedy: istý bouillon; friture en tambourettes a chest; beefsteak

po anglicku, s úplnou garniturou ; holoub á la crapaudine se sauce

italienne, a na míst nho mému píteli kue k la braise; na stl zá-

rove okurky en fricassé a kapustu se sauce blanche ; ryby vynecháme

;

— na to následuje pudding marbre; potom kapoun á la proven^ale

s chmelíkovým salátem ; dále chlebový dort s mandlemi ; dessert, ovoce,

cukroví, — sýry nenoste, není teba vydlážditi si záhy za dne žaludek

;

— za to nezapomete na mražené, pro pana z Rejnburka zmrzlinu

z oranžových kvt, pro mne maraskinovou ; enfin kávu, hodn silnou

a liorkou, po vlašská. Na zalévání láhev plzeského a láhev sedmihrad-

ského pro mne, vy dáváte pednost žernoseckému, Jaromíre? Dobrá.

Dále menší butelku sherry a konen ku pipíjeni sekt, njaký — hm —
nejlépe ržový oeil de perdrix, marky Jacquessouovy. Jak jej máte

frapovati povdl jsem juž, he?" opakoval sklepníkovi. „Zaznamenal

47
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jste si vše ádn ? Dobrá, popilte si. — Doufám, že s tímto snídauíkem

do dinem vydržíme. Kde jídáváte obyejn, Jaromíre?"

„Leckde. V peletavé spolenosti nkolika umlc a poet. Roz-

prchneme se nkdy a sejdeme se zase v jiném složení na jiném míst.

Ale z pravidla tam, kde bývá strojeno ponkud lépe, úpravneji —

"

„Mlsné jazýky —

"

„A na mnoze mlké kapsy. Tito dva rozhodní initelové promují
naše stoly v hopaky, na kterých nic není stabilního , a pudí nás k stá-

lému koování. Ale netrudíme se proto. Snahy, zmny, vzruchy, resi-

gnace jsou píznakem našeho pohyblivého života, jsme v nm ilí jako

rybky v bystrém proudu. Netuníme jako kapi v rybníce, ale nezleno-

šíme též
—

"

„Spsobujete mi laskominy, bratránku. Nepovažujte za neskrom-

nost, pronesu-li pání, pochutnati si obas mezi vámi. Za to poctíte

mne navzájem — Prenez patience! Již mi zase chce odmlouvati! Hrozný

sobík ! Dovolte, abych si také dopál potšení, býti lovkem, míti lidské

choutky a tužby. Zde v tomto kout sedává se mnou obyejn kamarád

Vidór Kakas de Szent Boldizsár — neznáte? Pítel z vojny, bývalý

nadporuík od husar. A vedle nho rytí von Mohren, — také nepo-

vdomý ? Enfant amour njakého knížete Fuggera-Nordendorfa ;
papá

uklidil synka laskavou rukou do ech, koupiv mu zde ped mnoha lety

slušný statek. Pítel Kakas jest sportsman, Mohren hospodá. Onen mluví

jen o koních, tento výlun o íp. Umím sice oceniti výbornost koniny

s ípou, — ale u erta — i nejskromnjšího lovka omrzí asem
jednotvárný jídelní lístek. Pardon — nechci své nepítomné soudruhy

uraziti, ne, dokonce ne, snažím se toliko nalézti rozumnou omluvu pro

použití jejich nepítomnosti k malé zmn. Kakas totiž brousí po spor-

tových meetingách— jeho ryzka Maria Stuart má bájené štstí, Kakas

piveze si penz jako smetí — a svdomitý hospodá Mohren odebral se

ped osmi dny na své epovišt. Jsem tedy sám, sirotek, a upozoruji

toliko na svou opuštnost. Voilá tout. Pokládal bych si za est — par

ma foi! Pro se usmíváte?"

„To bezdným výrazem citu, jaký nás ovládne vždy, kdykoli

ozve se vedle nás iluse. Vyznáte se ve spolenosti umlc?"
„Což to tak tžko? — Mé zkušenosti nejsou arci valné. Dovolte,

abych si pipomenul styky 15. pluku dragoun s umleckým svtem.

Nejprve v Písku, na doplovací stanici našeho pluku. Tam — hm -

—

tam, ano : Naše plukovníkova byla velice musikální a dávala si ráda od

mladších poruík obraceti noty. Míval jsem také est — A o do-

mácích koncertech u plukovníka potlaoval jsem peasto zívání. Já
ctil tenkráte nejvíce trubae naší škadrony. Ten chlap vám uml
troubit — ! Z Písku tedy pochází moje známost s Euterpou. — Pak
následoval Brašov. Tam zavál nám vítr nkdy vídeské chansonetky

na oi, vtšinou brak; Maarské z Budapešti byly lepší, ale rumunské

z Bukurešti nejroztomilejší. Obrátily mne ob as v náruživého ctitele

musy Erato. Velké slovo, povážíte-li, že v Uhersku kvete libertinage

a že váš cousin Edvard nahromadil v Sedmihradech nejvíce — eh, jak

bych to ekl — nejvíce kotillonových ád. Hehehe! A cotillon není

pouze druh tance — hehehe! — Ci-aprs zasvcovaly mne v Tarnové

I
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l)vabné knžky Thálie a Melporaeny do umní hereckého a do píjem-
njších tajností zákulisí. Potom seznámil jsem se ve Štyrskím Hradci
s musou Terpsichorou v podobé hezounkého koátka od baletu, a ko-

nené ve Foée na hercegovské hranici — brr, tam nebylo nic. Máte
pravdu, píteli, Athény nebyly mezi mými garnisonami ani jedny a vnéj.ší

l)upudy dotýkaly se mnohem více mého portemonnaie než mého vkusu.

Za to však snažil jsem se bezprostední názor lepších svt nahraditi-

sob z vlastního podntu hojným tením —

"

^

„Pikantních románfi?"

„Ano. A studiem krásných obraz —

"

„Odhalené ženskosti."

„Cest vrai," smál se pan Stela. „Diletantovi budiž dovoleno,

aby si vyhledal stránky nejlehí, nejsrozumitelnjší, nejvábnjší. Ne-
iním nárok a zstavuji vám na vli, abyste mne ve svém exklusivním
kruhu pevedli z mliiiy do šírého, hlubokého proudu. Zdráháte se?"

„Ne. Naopak, bude mi velice milé a nám vbec vítáno, pilnete-li

opravdov k našim snahám, aspo jako pítel. Ale navrhuji vám, abyste

podrobil svou dobrou vli malé zkoušce a neangažoval se hned cele.

Pechod byl by náhlý, pro vás i pro nás. Obávám se kolisí, nahodilých

neshod, které by vás na neznámém terrainu snadno zaraziti a odraditi

mohly. Pozorujte njaký as nkoho z nás, je-li vám libo, tedy mne."
„Pourquoi cela?"

„Abyste nám uvj^kl," pravil Jaromír. „Je-li na mne vložen úkol

uvésti neznámého do cizí spolenosti, jest na mne uvalena zárove ja-

kási zodpovdnost za uspokojení obou stran. Bylo by mi velmi trapné,

kdyby z malicherných sic, le choulostivých nedorozumní vzniklo oba-

polné zklamání, které by jen utvrdilo vzájemnou podjatost.

"

„Podjatost? Nevím o žádné. Ba osvojil jsem si názor, že aristo-

kracie rodová nemá lepších a dstojnjších blíženc jako aristokraty

ducha. Vy sám, Jaromíre, utvrzujete mne v této myšlénce."

„Sekejte," usmál se mladý muž. „Byl jste poade sto mil od

Prahy a jste v ní cizím. Pikládáte na ni mítko vytené z knihy,

nalezené mimochodem kdesi v cizin a vpravujete ji do rámeku, který

jste si sám skonstruoval. Máte pravdu, aristokracie rodová podává si

ruku s aristokracií ducha — jinde. Snad i u nás, ale nepochybn sahá

ruka ta za Šumavu. My ji necítíme, nevidíme."

„Ah, zase tyto citlivstky, pes které klopýtá lovk v echách
každým krokem. Kdybyste si navykl, oceovati beefsteak po anglicku

jako já — výborn jjipravený, doufám, že mého restauratéra pochvá-

líte — byl byste proti seutimentálnosti obrnn."

„Dkaz, kterak potebí, abyste se informoval, než odhodláte se

do opravdy vyznamenati kroužek mých pátel a soudruh v práci svou

pízní. Nebudeme se vám vnucovati. Rozumjte mi. Jsme citliví a jsme

exklusivní, jak jste prve ekl. Naše panstvo nechalo nás padnouti, tak

hluboko, že hloub nebylo lze. Dereme se sami vzhru bez pispní
panstva, které hne vi nám brvou namnoze jen ve výrazu podezení

a despektu. Naše sjísoby jsou dosti rustique, naše uhlazenost zaá-

tenická, naše nálada ztrpeuá, píki'ými svtly protkaná a lomenými

rysy ohraniená. My nemáme asu na vyražení, nemáme i)okdy na odpo-

47*
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inutí, uemáme nadje na prostou lidskou spokojenost. A to jest vinou

našeho panstva. Jako jste se zekli svého lidu a nepíiložíte na jelio

váhu ani plevy ze svého majetku, ani cetky své representace, tak opu-

stili jste i jeho duševní statky. A kdyby šlo po vašem, živoili bychom
jako žebráci hmotn i mravn. Co iníme, konáme jako proti vaší vli,

na vzdory vám. A odtud exklusivnost i nedvra mých soudruh k vám
a vzájemná jakás nechu vaše k mé spolenosti,"

„Ale, píteli, vy mluvíte, jako byste nebj-1 z nás?!" žasl pan

Stela. „Domnívám se, že vítaná náhoda dopála mi vzácného a pí-

jemného setkání s mým milým cousinem, panem Jaromírem z Rejnburka,

amateurem umní —

"

„Tohoto nedorozumní jest vinen pouze Dkanovský a vaše pe-
laskavá ochota, které jsem se nemohl opíti, ponvadž se mi k tomu
posud nenaskytla píležitost. Provokuji nerad okázalé a náldé výklady.

Y krám kupcov a na ulici nebylo na n místa; zde teprve nalezli

jsme je a zárove píhodný okamžik. Jsem i nejsem váš cousin,— z-
stavuji vám úplnou volnost rozhodnouti o tom. Jsem zárove s vámi

vnukem téhož dda, nejsem však pán z Rejnburka. Mé jméno : Jaromír

Sejler,"

„Vy neužíváte svého predikátu ?"

„Ne. Starý tžký prapor nemohu vléci s sebou. Nemám vže, na

které bych jej zatknul, nemám družiny, která by za ním následovala.

Byl by mi toliko na obtíž a jiným na posmcli— Ušetím jej této po-

tupy a nebudu inkati zlatými ostruhami, k nimž mi chybí k. To
jednoduché a rozumné."

„Musím vám sdliti, mon cher," prohodil pan Stela, odloživ nž
i vidliku a opev se o lenoch židle, „že vám toto hrdé inkognito pranic

není jilatno. Peslechl jsem en passant o vás lecco — ovšem velice

mlhavého a nespolehlivého. A vždy zavadilo o mé ucho vaše pravé

jméno — Rejnburk sem, Rejnburk tam."

„Ano, vím o tom. Lidem z modré krve, kteí si mne všímají

píí se prostý Sejler na jazyku, a v obanských kruzích jednak tvrdo-

šíjn povyšují mne nad mou domnlou skromnost, jednak honosí se

rádi znám.ostmi s lesklými tituly."

„Jméno Sejler je tedy vlastn pouze váš pseudonym, jímž nedá se

nikdo klamati, váš nom de guerre v písemnictví. Apropos, .doslechl jsem,

že vládnete obratn perem, koketujete prý úspšn s literaturou."

„Nekoketuji. — Jsem literátem z povolání, z mocného vnitního

pudu, jenž vj'kazuje mn ve spolenosti místo, na které po svém soud
pedurením náležím."

„Mluvíte tak vážn, že vám musím viti. Vy tedy domníváte se,

že jste rozený homrae de lettres, že povinen jste sob a lidstvu tžiti

z hivny svého ducha au mieux possil)le. Moje úcta ped vašimi talenty

vzrstá. Ale — promite mé zvdavosti — pátelský pouze interes

kladl mi poade na jazyk otázku, kde, kdy a co je od vás tištno.

A nikdo nevdl nic positivního —

"

„Vím rád. Píšu tak njak — snad — arménsky."

„Arménsky! Eh! Va donc — pardon, vy žertujete?"
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„Ne. Psáti eské šlecht esky jest asi totéž jako arménsky. Obojí

prosto i^Miorujc. Zvykli jsme toinu a nedbáme toho."

„Tieiis ! Vy tedy vlasteníte naprosto upímné?"
„Rub vaší otázky není práv lichotivý. Le — nedivím se jí. Ze

tí vlastenc jsou vždy aspo dva z reservatio mentalis podezelí. ítám
se k poctivé menšin a jsem dokonce eský spisovatel ex proesso."

„Ex i)rofesso ! Vynáší to?"

„Ne," smál se Jaromír. „Tržíme mnoho nevážnosti, mén cti

a nejmén honorá. Náležíme k tíd pochybilých existencí jako herci,

komedianti, finanní strážníci a veejní i)Osluhové. Každý bourgeois vám
to vyloží nad slunce jasnji."

„A pece vyhledáváte s tou bourgeoisií vší mocí liaison!"

„Špatný misioná, který zahodí kíž, jakmile mu jjohané hned
neuví."

„Hm, — mon trs-cher, — bezmála bych onml respektem

jied vámi. Obral jste si tžký úad. Teprve nyní rozumím lecemu, co

nahodile a nesouvisle padlo mi do oka. Od r. 18G7. do loska, idnýcb

sedmnáct let, nevidl jsem echy, a pipadám si ve své vlasti skuten
jako cizinec. Na štstí . ml jsem eského gouvernéra, vyrostl jsem
v ryze eské krajin, byl jsem milákem našeho professora eštiny na

akademii, sloužil jsem u pluku pouze eského, ml jsem dlouhou dobu
dozor nad školou ve škadron, a zásluhou našeho majora, potom pod-

l)lukovníka pstován v našem sboru výminený sport, eská konversace.

De acto byli jsme my vojáci v daleké cizin ryzejšími vlastenci než

uvdomlí a statení obané ve Hrádku. Jak vám snad povdomo, je

toto zámožné a lidnaté msto seveno mými statky. Loského roku

odložil jsem iiorteépée a ujal se ddictví po otci. Hrádek býval nám
kdysi poddaný a hrdému mšanstvu hrádeckému vzí poddanství ješt
ve všech klou])ech. Uvítali mne tam branami a slavnostmi, hodili mi

na krk protektorát nad ostrostelci, nkolikeré presidentství. A všechno

po nmeku. Ohradil jsem se, prosil, nic plátno, mšané i moje úed-
nictvo pronásledují mne nminou neodbytn, a nkdy mi pipadá, jako

by mne dobí ti lidé pokládali za njakého tatrmana nebo podivína,

ponvadž jsem si Vzal do hlavy jednati s echy po esku. Za to mají

tam dvoje noviny, hluné a hlásné trouby obou stran hrádeckých. Bo-

jují spolu jako Guelfové a Ghibelini, jako toryové a whigové nebo

Táboiti a kaJišníci, jsou mladí a staí. A fráse, tžké a ohnivé jako

pumy, srší z jednoho táboru do druhého. Za njakou dobu poznal jsem

arci, že jádro tch stran jsou horní a dolní hospoda, že poteba obou

list jest založena v soutži obou místních tiskáren a že vzájemná

štvanice obou tábor má tragikomické pohnutky, jakými byste mohl

skvostn vyšperkovati tucet frašek a operet. Zárove nedovedl jsem se

udržeti v úct k obma pánm redaktorm tchto list. Velebili mne
o závod— jejich strany chtly mne prosté získati— ale nech nutil jsem

se jakkoli, poade mi kýs šotek našeptával, že to jsou ubozí nezralí hoši,

(]u'ils tiront le diable par la queue, kteí natropí mnoho škody svou

nešetrností a svým neutšeným slohem, svou nevysplostí a pec domý-

šlivostí, svou nezkušeností a chatrnými vdomostmi, jež doplniti a zdoko-

naliti vru nemohou. Kde? Pode jhem svých pán? Ti jimi smýkají
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a povrliuji. V hospod? Tam jsou nuceni zastávati své zjednané mí-

nní zárove s ostatními statenými obany tískáním do stol a hospod-

skými vádami. A tito dva nešastníci, — jest mi jich líto, soudím, že

pouze bída uinila gladiatory z lidí snad skuten talentovaných a hladem

s dráhy k dokonalosti sehnaných, tito hošíci pihlásili se jeden po

druhém jako pyšní poetové ke mn. Uinili tak píležitostnými veršíky

za rozdílnými záminkami, ale ve shodné snaze, pekvapiti mne svou

nezaslouženou, neobraezenou úctou. Tuto dobrou vli ocenil jsem, více

nebylo možno. as ví — snad neumím pece dobe esky — já tm
frázím a rýmm po nkolikerém tení rozuml ím dále tím mén.
A pak jsem se bál vzíti eskou knihu do ruky, abych ji svou nechá-

pavostí neurazil. Odpuste, píšete také verše?"

„Nebojte se mne," smál se Jaromír. „A odložte svj strach ped
eskými knihami. Možno, že pokušitelská náhoda podstrila vám ne-

zdaené pokusy mladík, kteí snad pouze k své vlastní škod považují

se za mistry díve, než se nemu nauili a nco zkusili —

"

„K své vlastní škod pouze? Hm, domníval jsem se, že to škodou

eské spolenosti vbec, když se nkomu eská kniha vyráží z ruky.

Já — na píklad —

"

„Vy, barone, jste výjimkou. Poítáte se k eské spolenosti? Ne.

Jste mezi námi náhodou rozen a mluvíte — také náhodou — plynn
týmž jazykem jako my. Jinak jste se do naší spolenosti posud nikterak

nevi)ravil, nezískal jste si v ní rozhledu, nepronikl jste ani šetrn,

láskypln k porozumní našim vadám, ani spravedliv a sympaticky

k ocenní našich pedností. Podobáte se cizinci, který pi i^rvním obd
na naší pd si vzdychne : „Není-li v Cechách sladích švestek, není po

Cechách vbec nic!" Spsobem takovým lze každý národ beze soudu

odsouditi.

"

„Pravda, pravda. Ukvapil jsem se. Zanu znova. Nejprve budu

ísti vás. Výpravná, technická, právnická, hvzdáská díla — ?" ptal

se pan Stela.

„Nic takového. Rejdištm mého pera jest koutek v denním aso-
pise, zbývající nkdy za rubrikou drobných zpráv, když se nkterého
dne mén lidí narazí nebo mén pedasných babek vylíhne. Jsem um-
leckým referentem novin „eský herold".

„Dáme!" užasl baron. „Slyšel jsem dobe? To list malkontent,

nepátel boha i poádku."
„Tak? Možno," pipouštl klidn Rejnburk. „Mne politika málo

ba\i, a mé tenáe asi rovnž tak. Nám jest lhostejno, zdali poruní ci

davu nosí kabáty premované i nepremované. Nejsem služebníkem ni

tch ni onch. Toužím vroucn po dobru obecném, ale jsem nepraktický

lovk, jenž milerád zstaví bystejším a povolanjším, aby rozvázali

gordický uzel spletených zájm lidských a národních, který nás škrtí.

To prost vhodná dlba práce."

„Vy tedy v hloubi své duše nesdílíte výstední tendenci listu,

který obslu — eh, pardon, — obohacujete?"

„Sdílím a nesdílím. Po mém nejlepším vdomí a svdomí snažím

se obhájiti pravdu, dobro a krásu ve svém oboru. Pedpokládám, že

ostatní redaktoi vytkli si týž úel. Za to, jak mu hoví, jsou zodpo-
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védni sami, podobné jako já ruím sám za sebe. Toliko dvakráte bylo

ode mne požadováno, al)ych si povšiml bedlivji ostatních rubrik listu.

Jedenkráte, když roznemohl se náš „hospodá", projevil chef listu pání,

abych se pesthoval doasn na bursu a na trh. Odekl jsem, po-

nvadž nevím nikdy, co pšenice v Banáté nebo zlato v Londýn i n-
mecké smnky v Praze platí. Podruhé doporueno mi, abych zkusil se

v kulturních nel) sociálních rozpravách. Zkusil jsem se, chtje odiniti

svou jirvní neochotu a maje práv na mysli njaký úkaz veejného ži-

vota pospolitého. Ale che zavrtl hlavou, podíval se na mne jako na

lovka námésíného a rozjel se tužkou pes první odstavec ; elil prý

proti panu A. Pes druhý, ponvadž obsaJioval nájezd na spolek X.

Pes tetí, v nmž tajily se narážky na pana B. Pes tvrtý, jímž prý

by nemile byl dojat ústav Z. Pes pátý, za který by nám byl šlako-

vit málo vden pan C. Pes šestý, jejž vykládal by prý každý za-

svcenec za útok na asopis Y. Sedmého odstavce po híchu nebylo.

Ztrnul jsem ped tímto zrcadlem svého bezdného buistvi —

"

„Aha!" zaradoval se pan Stela z Rokyc. „Prozradil jste patrn
své pirozené aspirace konservativní —

"

„ Petrolej nické! Tak
. vytýkal mj chef. Nevyznám se v tom. Dkaz,

kterak jsem levý. Nepipálili vám holoub ponkud?"
„Dokonce ne. Tato nuance jest moje oblíbená. Seznáváte po ní

prost, že na zdejšího kuchae mohu spolehnouti a že svým vkusem

blížím se vašemu. Mé heslo : brúler, écraser týká se ovšem toliko ne-

vinných holoubat — ach nebrate se! Kdybj-ste nechtl, naichnete

nihilismem, ba nevdomky jste již prosáklý kazimírstvím. Býval jsem

také chvílemi revolucionáem — dokud jsem byl podízen. Ale nyní—
nesmíte mne proto viniti z cynismu — podobá se mi, jakoby všechen

náš ruch a bh elil pouze k dosažení bohatého pramene. Všichni jsme

žízniví a dychtiví, úzká stezka k prameni vzhru nestaí návalu a spchu,

dereme se, pedstihujeme a shazujeme jeden druhého dle možnosti, u stu-

dánky rveme se o napití, kiíme na sebe „dost, dost", oháníme se, zá-

vidíme si a svrliujeme všechny, kdo plným douškem, nebo i jen smoením
rt kýžené slasti dosáhli a vítzné nad námi stanuli. A nahoe na

vrcholku sedí dábel, chechtá se potuteln a dívá se s povržlivou rozkoší,

jak procesí valí se vzhi'u za korouhvemi osvty, pokroku, svobody,

bratrství, rovnosti, aby — ukojilo svou žíze, a kterak obratem ruky,

pouhým napitím z bohatého zdroje stává se tmáem a uchvatitelem, tyranem

a utiskovatelem týž, kdo na píd ped svou koistí ješt byl prapore-

níkem volnosti. Dol s ním! Nu, jakž jinak! Hlad jest mocný motor

a nenasycený bude vždy revolucionáem, proto, aby se nasytil. A nasy-

cený má jíti od stolu? Ne! Odporuje a— mžikem jest nepítelem svých

nástupc v revoluciouáství. Cest bien simple! Kde by se vzal tento

delikátní chmelíek, na kterém si pochutnáváme, kdyby se pedešlý

odrost neuklidil? Staré musí z cesty, aby nové mohlo pueti. Každý

z nás ve jako vin mousseux. Pokud zátka drží. Tím si vysvtluji, pro
jsem byl jako kadet a poruík po ertech snaživý a loyalne s plukov-

níkem nespokojený. Tato zátka držela pevné odrátovaná disciplinou.

Když papá zemel, vyrazil dno nádob, zátka drží posud, le já jí utekl.

Prosím vás, mon trs-cher, proti komu se mohu nyní bouiti? Nkdy
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ini sice také napíská mj soukromý zloduch, durditi se proto, že cihly

jsou ervené a epky žluté a dvata hrádecká jako mrkve. Le— kde
bhá pes, kterého bych za to mohl pohladiti? Jsem tedy tich jako louže

a chci míti pokoj. Voilá tout!"

„Vím vám, pane bratránku," odpovdl Jaromír, vyav hodinky.

„Vaše konfese zajímala mne jako výlev myslícího ducha. Nemáme k sob
daleko. Složil bych vám také své vyznání, kdybych je považoval za

dosti dležité, aby váš interes zasluhovalo Ani asu mi valn nezbývá—

"

„Jak že? Vy mi chcete prchnouti od puddingu?" podivil se s vý-

razem smutného pekvapení pan Stela. „Prosím, zažehnejte na chvíli

ješt svj spch ! Kvap jest katem pochoutky a závorou trávení, tedy

nepítelem dvou píjemností vezdejších. Dovolte, abych vaši prázdnou
sklenici naplnil a eknte mi, pro oddal jste se všecek zamstnání,
jaké po mých — arci kusých— zkušenostech udržuje lovka ve stálém

žáru, a nejen pálí, nýbrž také rychle, by i skvlým plamenem jej sežehne."

„Pták lítá, ryba plove a já beru se za svými tužbami. Snižte je

za pouhý instinkt, považujte je za tajemnou zpruhu predestinaní, po-

vyšte je za posvcení— a definicí mi nic nezmníte na vyšší pudivé síle,

která každému z nás vykazuje dráhu k spokojenosti a úspchu. Na té se

nalézám." (Pokraování.)

o národním obrození lužických Srb.
Podává Jaroslav Lisec.

árod muenník ! Kolik útrap, kolik útisk snášel ten dobrý

a poctivý lid lužických Srbv a kolikráte bylo prohlašováno, že

ubožák již dotrpl! A pece posud žije neumoený, neudolaný,

co živá obžaloba pro násilí na nm spáchané.

Národ utrpení! Sotva vystoupil na jevišt djin, dílem

svou vlastní nesvorností, dílem zradou, dílem pevahou hmotných sil

stal se koistí svých soused, kteí pedstírali kesanství a politickou

nutnost, a pod touto škraboškou lid zbavili všech práv nejen národních,

nýbrž i ist lidských. Srbské rodiny od domácích krb byly odvlékány

a usazovány na Rýn, v Bavorsku a Holandsku, kde v brzku slovanskou

svou národnost ztratily; cizí osadníci byli do zem lákáni, zde msta
všemi výsadami opatená osadili a domorodce v nevolnictví uvrhli,

Srbm pak nejen úady a jakákoli estná místa, nýbrž i pístup

k cechm emeslným byl zamezen. Národ srbský klesl zcela na roven

páriv úpln bezprávných, a klesnutí bylo tak hluboké, že jméno „Slav"

neb „Sklave" stalo se u Nmc pojmenováním otrok vbec, a že po-

vstalo u nich písloví: „Éež ho, je to Vend."

Hranice jazykové úžily se vždy více a již zdálo se, že národ

Venedv neb Srbv, jindy tak mocný a rozšíený, brzo sdíleti bude

osud vyhynulých druhých vtví polabských Slovan. Boj o život vedl

se s obou stran urputn, emuž nasvduje hluboké nepátelství mezi
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Nmci a Srby, kteréž ni(!zi jiným vyznaeno jest saským zákonem, jímž

bylo naízenu, že Srb j)roti Némci neb Xémec proti Srbu svditi nesmí,

ponvadž by byla obava oprávnna, že každá strana ztvrdí písabou

nepravdu.

A tato poroba trvá až na naše doby; mimo nepatrné hnutí ná-

rodní, kdy reformace Lutherova používala ei lidu ve prospch své

vci, valn stav se nezmnil. Posud jest národním proj^ramem lužických

Srbv, aby pi úadech lid srbský ml alcsi)on tlumoníkv jeho ei
znalých, aby jjrvní vyuováni mládeže, obzvlášt náboženství, dlo se

mateským jazykem dítek, a aby na základ mateštiny teprve nmin
bylo vyuováno. Skromné to požadavky, povážíme-li, že tchto drobt
spravedlnosti nám ani v ase nejvtších útisk a píkoí nebylo ode-

peno. —
A pece žije dosud ten národ zubožený a potupou stížený, jenž

neml ani jako my slavnjší minulosti, která by v nm byla budila hrdost

národní! Známý nepítel lužických Srbv Andrée to nazval hádankou,

kdežto profesor Osvald Marbach v „Bericht iiber literarische Leistungen

im K5nigreiche Sachsen 1847— 1867" to nazval svéhlavostí, že lužití

Srbové dosud pevn se drží ei po otcích zddné.
Nechci v následujících ádcích líiti soustavn vývoj národního

života u lužických Srb neb djiny literatury jejich ; mou snahou jedinou

jest, abych zachytil nkolik záchvv srdce toho dobrého lidu a budil

soucit s ním a lásku k nmu u šastnjších bratr v Cechách a na

Morav. Tím budiž omluveno, bude-li v mé stati nco neúplného, aneb

rozepíšu-li se o nem šíe, nežli se sluší na pojednání systematické.

Kolem jedenáctého století skonila se politická samostatnost po-

labských Slovan. Tím utuchl také veškeren život národní. .Jakých

útrap, jakých útisk snášeli pokoení Slované, nikdo trefnji nevyznail,

než djepisec Havelberského biskupství, an praví: „Vtšího neštstí

býti nemže, než býti lenem srbské rodiny." Jaký div, že polabské

Slovanstvo tomuto nátlaku podlehlo, a že kmen za kmenem, krajina za

krajinou propadaly úplné germanisaci. Nápadné však jest, že národ

lužických Srbv nejdéle uchránil svj národní ráz; mén bojovný než

spíznné kmeny, bez panovník své krve, beze šlechty a bez mst a pece
svou jsoucnost v dobách nejnepíznivjších až po dnešní den zachoval.

Ale zdálo se asto, že není více toho národa. Neznali jej sami

vladai, neznala ho šlechta ani msta, neznali jej v úadech, v církvi

a ve školách. — Mýlili se; byl to sice hluboký spánek, kteiý národ

spal, ale pec po nm nemocný procitl opt, slabý sic a zemdlený, ale

pec zdravý a pln nadje v budoucnost. Až do asu reformace spal

tvi'd; tu jej teprve poali budit, ne jeho soukmenovci, ale ti, kteí jej

díve sami uspali, te ucházeli se o jeho píze. Reformace uvádla

do bohoslužby e lidu a tu, chtla-li nabyti pole u lužických Srbv,

musela se snížit k jejich ei. Nkolik peložených výiatk z písma sv.,

sbírky modliteb a duchovních písní jsou ovocem reformace, skrovným

sice, ale pec dležitosti nemalé. A nelze tvrditi, že by bylo toto hnutí

národním, ponvadž svj pramen mlo pouze v okamžité praktické

poteb, a ponvadž reformace hnutí to výhradn ku svému vlastnímu

prospchu využitkovala, napomáhalo pec jen k udržení díve již tak
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zapomenuté ei slovanské. Tu nastoupilo sedmnácté století, které jest

stoletím svítání. Kdežto dívjší pokusy ve smru onom byly, jak eeno,
pouze naliodilé, vystupují zde již mužové, kteí své národní individuality

dobe jsou si vdomi a kteí pracují ne, že to prospje vci od nich

hájené, nýbrž lidu, z kterého pocházejí. Dležitost Michala Brancla,

1628—1706 (nmecky Frenzel), protestantského duchovního v Bude-

stecích, jest nemalá; pomáhal okamžité poteb, sepisuje knihy pro

bohoslužbu, a zavedl dle vzoru eštiny pravopis, kterému ovšem sám
pak vren nezstal. Muž ten znal esky a polsky a co hlavní, ml již

v tomto ase vdomí slovanské. Za dkaz uvádím návštvu cara Petra I.

v Lužicích. Když se Michal Branci o této cest ruského cara dozvdl,
oekával ho ve Zlém Komárov, a když car rychle toto místo opustil,

spchal za ním do Drážan, kde mu odevzdal ti své spisy vlastním

nákladem vydané a následující uvítací e, kterou k vli její zajímavosti

podávám v plném znní novým analogickým pravopisem, jak ji H. Jórdan

v ísle 11. Lužiana z roku 1867 uveejnil. „Wysocy rozjasnjeny a jara

(velmi) mocny carjo, nihdy njepewinjomny khžorje (císai) a wulki

knježe (pane). Witaj k nam! witaj k nam, Waša caska a khžorska
majestos a krasnosé! Wašeho wysokeho pichoda zwjesela a zraduje

se europska zemja, wosobje cely nemski kraj, též wsce (jist) naša

Saksonska. Moskowskim je zakázané, zo (že) nihdy njesmdža ze swojeje

zemje, tež nic pez swoje mjezy pestupic; dha wšak Waša majestos
sebi žaneje prócy, tež žanych pjenjez njeje lutowala, ale je we wysokej

wosobje pišla sem k nam do našich krajow pohlada. O Saksonska,

a wosobje wy Dreždžany, wy krasne sydto našeho mitosciweho kur-

wjercha (kurfita) a knjeza Bjedricha Augusta, tak dotho jako Dreždžany

steja, kotrež msto Serbjo su twarili, njeje teho runja (rovn) esce so

dostalo, zo by tón wulki car a wulki knjez, kotryž z wjele tysac mil-

lionami poddanými našu serbsku abo sarmatisku ry rýi, k nam pi-
khadžal. O kak je so Waša majestos ponižala a pokoila. — Wueni
pišu, zo máju carojo ai wulcy knježa swój zapoatk wot khžora Au-

gusta, abo tola wot jeho bratrow a blizkich pecelow, kotiž v Rusow-
skej abo Moskowitiskej su knježili. ech, Lech a Rus, to bratra,

su tež w lée Khrystusowym 500 z wjele tysac lowjekami do tutych

sarmatiskich zemjow pišli a založili te ti kralestwa, jako to su eska.
Pfllska a Ruska abo Moskowitiska. ech se swojim ludom bydleše

w skej zemi, Lech sydleše w Pólskej, Rus pak w Rusowskej. Waša
caska majestos je wulki knjez, wy knježie (panujete) a se z kralom
w Kazanu a tež w Astrachanu, a mae pod sobu na wósomnae wje-
chowstwow (knížectví) : Wy mae rozkazowa ha (až) do persiskich

a ha do mediskich mjezow. My wmy z historiskich knihow, zo mo-

skowitiski car we wšitkich swojich krajach a zemjach ma tu grichisku

kesdansku wru a wubu.

Ja Wašej caskej majestosi pipowjedam, zo my Nmcy a Srbjo

tudy w Sakskej tež mamy tu japoštolsku luthersku wru a wubu,
a prosu Was pokornje, Wy chcyli tuté do serbskeje rye wote mje pe-
íožene knilii wote mnje z hnadu (milosti) vza a sobu do Moskowitiskeje

pinjes, tak zo bychu Waši poddanjo widželi, zo so w našim sakskim
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kurwjerchowstwje ta prawa japoštotska wra zjawnje wui a peduje
(káže). Waša carská rnajestosc iijecli ma so z Boha derje! (dobe)."

Ješt vtší dležitost než Michal Branci má jeho syn Abraham
Branci (1656—1740), kterýž vydal více záslužných knili o Srbstvu

a Slovanstvu vbec a slovník liorno- i dolno-lužického náeí v rukopisu

zanechal.

A nezoufá nad budoucností svého národa, pec ve svých histo-

riích populi et rituum Lusatiae superioris hledí k uení se jazyku srb-

skému pol)ídnouti poukázáním, že též mrtvé ei, jako latinská, ecká
a hebrejská, až posud jsou ve velké vážnosti. „A proto," pravi, „nutno

míti srbskou e v úct, ponvadž díve nebyla jen mluvou selskou,

nýbrž též mluvou pán a knížat a v celé zemi u našich pedk kvetla.

Zvláštní pedností srbského jazyka jest, že se co do množství slov vy-

rovná jak etino tak nmin."
Oba Branclové byli protestanti, ale jejich innost psobila nepímo

též na katolíky, z nichž jezovita Xaver Jakub Ticin (f 1693) dobyl

sob sestavením gramatiky zásluhy nemalé.

Velevážnou událostí bylo roku 1704 založení srbského semináe
v Praze. Zakladatelé jeho byli bratí Martin Šimon, kaplan u karmeli-

tán v Praze, a Jií Šimon, kanovník senior na dkanství v Budyšín,
kteí vidouce, že osady katolických Srbv asto postrádají duchovních

mateské jich ei znalých, celé své jmní na zízení tohoto v budou-

cnosti tak blahodárného ústavu obtovali. Tímto inem vstoupili lužití

Srbové ve spojení s ostatním slovanským svtem.
V Praze poznávali jinoši srbští s pýchou, že národ jejich není

jen hrstka chudých, nevzdlaných sedlák, nýbrž že jest zelenou posud

haluzí na šírém strom Slovanstva. Cítili s echy, pracovali s nimi,

a když eský duch jak fénix z popele povstával, když každým rázem

nové pdy nabýval, tu sílila se i jejich sebevdomost, a rostlo jejich

pesvdení, že malý nárdek, jemuž pináleží, jest posud živ a bude

žíti i nadále. Pisplo k tomu ovšem zacházení s vynikajícími echy,
z nichž zvlášt Josef Dobrovský, Václav Hanka, Fr. Náhlovský, Frant.

Doucha, V. Štulc, slavný fysiolog Purkyn, archivá Erben, profesor

Hattala, nyní protektor srbských studií, butež jmenováni. Z ústavu

vycházeli mužové celí, karaktery neoblomné, kteí sob byli vdomi
svých povinností a od nich také neustupovali. Seminá dal nám Michala

Hórnika, jehož jméno chvaln jest známo po celém slovanském svt,
a s nímž se po 25 rok pojí vše, co ku prospchu Srbv bylo obmý-

šleno a vykonáno, a dává podnes mladé muže, kteí k nejlepším nadjím
opravují, z nichž zvlášt na Jakuba Bárta a Jiího Libše upozorujeme.

Stejnou tém dležitost mlo založení „Serbského prdaského
(kazatelského) towastwa" v Lipsku.

Šest protestantských bohoslovc: Bohumil Haioza (Ast), Zacha-

riáš Šrach, Jan Mosak, Jií Bjar, Jií Knježk a Kristián Bulitius se-

stoupilo se ve spolek mající za úel, aby se tito bohoslovci pipravovali

na svj duchovní úad v Lužicích. Již úel sám vyžadoval dkladnou
znalost mateské ei, a proto kázání v lužické srbštin a posuzování

jeho bylo hlavním pedmtem spoleného snažení a tím spolek úelem
náboženský v první ad stal se národním, který vrn dostál heslu
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svému: „Soraborum saluti!" Djiny prdaského towastwa jsou dosti

zajímavý. Byly asy, kdy universita lipská vbec žádného posluchae

srbského neítala, tak že spolek musel býti rozimštn. Byl pak opt
zízen, ale tu poaly se do nho vtírati živly nmecké, jimž se také

podailo spolek ponmiti. Ale pes to uchránili lužití Srbové, co se

zachrániti dalo, nebo pi spolku, který nyní nese název „Lužický
kazatelský spolek", jest posud odbor zvaný „Sorabicum", který psto-

vání lužické srbštiny vbec za úel má, a jehož lenové nejsou výhradné

bohoslovci, nýbrž posluchai vysokých škol v Lipsku vbec, pokud se

k národnosti lužicko-srbské hlásí.

Nyní ítá Sorabicum šest len, z nichž ti jsou bohoslovci, dva

kandidáti lékaství a jeden doktor lékaství. Jakou dležitost tento spolek

pro národní život našich pobratimc má, nejlépe z toho vysvítá, že do

roku 1866, kdy slavil jubilej svého 1501etého trvání, 811 Srbv pro

své budoucí povolání mezi Srby v nm se pipravilo.

Menší daleko dležitost má podobný spolek ve Wittenberku kolem

roku 1749 založený, který nikdy jakési vtší životní síly neprokázal

a konen v roce 1813, kdy universita wittenberská byla zrušena, se

rozešel.

Celkem bylo však osmnácté století velice neutšené pro lužické

Srby. Mimo náboženské spisy — a tch bylo po skrovnu — národní

život úpln utuchl. Nejhe bylo v Prusku, kde král Bedich Vilém I.

násiln Srby chtl vyhubit a e jejich ze školy a církve úpln vyhostil.

Hned po nastoupení vlády rozkázal, že se má srbská mládež výhradn
nmecky vyuovat. V roku 1731 vydal naízení, že farái nesmí nikoho

oddati, kdo nmecky nezná. Tento barbarský rozkaz spsobil v zemi

veliké rozilení, nelio, a mladým uení se nmin velikých obtíží

nespsobilo, starší ženitby a oddavek chtiví živou mocí nmin se

piuit nemohli. Následek toho byl, že mnoho peticí a mnoho deputací

do Berlína bylo odesláno, až král konen svj rozkaz tak dalece zmírnil,

že osoby pes 24 rok staré, které by se ženiti neb vdávati chtly,

nmecky znát nemusí. Chtl-li se kdo díve oženiti neb vdáti, tu ovšem

se to mohlo státi jen pomocí samospasitelné nminy.
A Bedich Veliký lužických Srbv co dobrých vojákv velice si

vážil, pec i za jeho panování, a též pozdji pomry valn se nezm-
nily. Území srbské, najm v dolní Lužici, valn se úžilo, haluz po

haluzi ze stromu Lužických Slovan usýchala.

Ale i v saské Lužici nebylo mnohem lépe. Školy byly též nmecké,
ale srbština nebyla z nich pec úpln vylouena. Mládež se alespo srbsky

ísti uila, kdežto na srbské psaní ovšem ani nepomyšleno.

Nechci vypoítávati spisovatele, kteí v tomto století více neb mén
ve prospch své národnosti byli innými, ni vypoítávati díla od nich

vydaná. Podotýkám jen, že seznam ten byl by praskrovniký.

Bez jakýchkoli nadjí vstoupili Srbové na práh devatenáctého sto-

letí. V lepší budoucnost nevili ani nejupímnjší „wótinci", pova-

žujíce se za vojáky na ztraceném post. Poukazuju v té vci na Han-

drije Lubnského, evang. faráe budyšínského, který pln národního ducha

národn cítil, mluvil a pracoval, kterému se však naprosto nedostávalo

víry v budoucnost národa. (Pokraování)
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Šotek.

Fantastická báse od Svatopluka echa.

(Pokraováni.)

aké úvahy, kde vše tak zejmé!"

mistr z cecliu filosof vece.

I

„A priori ortel provolejme,

1. aniž teba dotknouti se klece.

Nech si dále víra princip zlého

na postrachy lidu dtinného

v masku satyra nel) fauna halí

s kopytem, jež Némci pilátali

:

le a nechce, aby vážná vda
snížila se k vyšetení frašky,

která mže hlupce klamat leda,

bavit dti nejvýše a šašky

Home beze zkoušky jakékoli

k absurdnostem tlesného asa,

an duch zla jest pomysl jen holý,

idea bez tvánosti a masa."

„Nesouhlasím!" zoolog se kasá.

„Nadutá to mluva staré školy,

která s kathedry své všemu svtu

vytknouti chce zákony a metu.

Poznání jen z empirie svítá.

Zkoumám vše, co skutenost mi skýtá —
vyzkoumám i, co se v šotku kryje.

Snad to podvod, zbožné allotrie;

však též možno, že to útvar zrdný,

jakýs bastard, forma zmrzaelá,

kterou zplodil druh výbr bludný,

nebo dokonce druh nový zcela,

a pak pekelného duší lovce

vadím prost mezi obratlovce."

Filolog zas mysli, nejlíp k cíli

že tu zkouška z hebrejštiny vede;

léka k vivisekcí mysl chýlí;

právník vtipné argumenty pede,

že tu sporná kompetence vadí,

zamítnout a limine vc radí —
zásad rozpor výše vlny eí,
fakulta již s fakultou se hádá,

vda s vdou v souboji se mí
a vždy boulivji hluí váda.
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Jenom rektor mlky dumá stranou

jako kapitán, když v bouném rucliu

pevn zí v t vichrem biovanou,

v irém zmatku sám jen váže v duchu,

jakby spasil koráb od záhuby

vztekem vln, pes ostré skalin zuby:

Tak tu rektor dumá obhlížeje

stezku v ped, kde dvojí propast zeje —
ekneme-li, že to rarach pravý,

v posmch budem uenému svtu;
strhneme-li kukli pseudo-sketu,

kletba zbožných stihne naše hlavy,

s níž snad vlády nelibost se spojí,

neb kdož ví, kam práv vítr vane —
Ach, jak vyvážném z té léky dvojí,

vlastní slepou volbou uchystané!

Pojednou kýv' prudce na pedella

a dal otevíti okno sín,

jehož rohatá skla, pestroskvlá

zásvit duhy tkala v polostín.

Na to eí ráznou, hromozvukou
v hádku zahlaholil: „Vlastní rukou

vložili jsme na se úkol velký —
Máme zbable jej nazpt klásti?

Ne! Již k dílu jako pilné velky
pro est naši, národu a vlasti!

Pedevším je teba ze žaláe,

kde sí drát zakrývá jej z ásti,

vynést asa do slunení záe,

aby zpytavý zrak na vše strany

mohl zbádat útvar nevídaný."

Klícku nesa, k oknu kráí blíže,

odklopuje dvíek zdobné míže
a dla schystav na divného ptáka

vzn, strachem schouleného v koutek,

„perlike — perloke!" tiše láká,

jak Faust ábly na divadle loutek.

Blíž a blíže dla se napahuje,

až pak rychlým spoinula hmatem
na tlíku hnusném, chundelatém

a nech asík vzpouzí se a vzteká,

jako králíka jej v z.ái dviže,

která oknem oteveným vtéká

ídkou spletí starožitné míže
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„Chyte — chyte ho!" v témž okamžiku
rozlehlo se ]»oplašeným sborem
a vse k oknu shrnulo se v ryku,

ve zmatku se kupíc za rektorem,

který vztahuje ven prázdné dlan
smrem k arkýi, jenž vkem tmavý
v hojné zdob shlíží zaduman
s boku auly do uliní vavy.
Rév kamenné tam na lupene

ertík prchlý naposled se kmitl,

v drzém posmchu k nim zoubky ceu;
gotické pak úponky se chytl,

hbit šplhal na špiatou stíšku

a dál po dešové roue stelou

jen se mihl v nedostupnou výšku

na budovy stechu, stáím stmlou.

Rektor zoufale tvá dlaní halil.

Ale šeptá povst mnohohlasá,

že se balvan s i)rsou jeho svalil

upláchnutím prožluklého asa,
jehož naschvál vypustil prý z ruky.

A když ztichly ábelské ty hluky,

rektorovi v jedno krásné ráno,

ministerské keslo vykázáno,

portefeuille osvty, kde zapotebí

muže, který v lítém boji duch
umí hovt satanu i nebi

a (jak Nmec dí) prát kožich v suchu —

'Šotek.

Hle! den otvírá svou zlatou bránu —
nevdomky žvatlal jsem až k ránu.

Nuže, dosti! Jindy tob jednou

dopovím svou Odysseu bednou.

Já.

Souhlasím. Mám po krk toho pro dnes,

co's tu žvastal v rýmované próze.

Nyní rue z prózy té m odnes

do sfér krásna v oblakovém voze!

Šotek.

V okno se mnou sko! Zde k divm brána.

Ekypáž hned bude uchystána.
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VL

Luh nebes poset beránkovým braveni

tak ist blostným, jak vesna mladá

jen vodívá jej po safíru smavém,

že v duši starou teskná rozkoš padá

z tch barev svžích, lahodného svtla,

jak v ráz bj^ z hrobu mládí krása vzletlá.

K tm snžným bírkám azurových niv

tvá šotek obrátil a drápkem kýv' —
Aj, poslušn hned z pvabného stáda

dvé nžných oblák se spouští v dol

a za nima se z jitní zoe spádá
vz ervánkový zlatoskvoucích kol.

Jak dol spjí, obláky se šíí,

stou vzduchem sliný útvar perutí,

pnou šíje štíhlé z blostného chmýí,
až zmnny v pár bájných labutí

své krásné hlavy sklánjí k mé noze.

I- usedám si v báchorkovém voze,

jenž jako lastury tvar obrovitý

nad mojí hlavu, zdobn prohýbán,

rozpíná oblouk s mavými tpyty.

V nm odpoívám sladce kolíbán

a jedeme i plujem' — nevím ani,

ím nazvat spíš to zlatých koles hraní

ve vzdušném safíru, v té modi plynné,

jíž povoz náš se lehce ujned šine.

Zem' zmizela; jen skvoucí modrojas

plá pod námi a shora, vkol nás,

tak svží, líbezný, jak v rose tpytné

když první iialka vstíc jaru zkvitne.

Tak luzn záivý jak díví zraky,

jež mladíku mn svitly dávno jednou

a vzpomínkou tak asto v duše mraky
jak oi rusalí z dna tn vzhlednou.

To azur ten, jenž záí jenom z básn
a z pohádkových jezer arokrásn,
to ether, nektar, zá a vn spolu

i hudba sfér, všech uspávaka bol.

Jak asto prával jsem si vhroužit sebe

na ptaích perutích v to modro nebe,

jho nudy, péí k zemi svrhnout dol
a lett lehounce jak mlha pouhá

dál, dále blankytem — te skutkem touha.
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Te letím bez cíle v tom vzdušném kraji,^

v tom modru koupám se, je v adra ssaji,

v nm kochám, ztápím zrak i duši celou.

Jen vlny blankytné se vkol stelou

a jimi plyne naše mušle skvoucí,

krov lepotvárný nad hlavu mi pnoucí,

jenž na mne line z ruménného nitra

svit arovný jak rznou zái jitra.

Ten ervánek i srstí šotka hraje,

jenž v pedu plní úkol vozataje,

za biík maje konvalinky stonek,

v nmž adou kývá mnohý snžný zvonek.

Jak snítky koral mu ržky svítí

na hlávce huaté, jež v nach se nití;

on s tichým chechtem otž zlatou zdvihá

a hadím okem mrká po mn zpátky

a když se tážu: Kam? tu v azur švihá

svým biíkem a piští: Do pohádky!

Pod námi jaksi houstne modro plynné,

že podobá se vod skvostn siné,

však prhledné až do nesmírné hloubi.

To moe vlnkami bok mušle vroubí

a prýská jiskrami v kol špice zlaté

a zápež naši v sobe zrcadlí,

jich kídel chmý, sníh práv napadlý,

i krky dlouhé, v oblouk ladný vzpjaté.

Viz ve zlaté a smaragdové zái

co náhle v dálce ped námi se stváí?

To jakby Cimpango tam dávných bájí,

jak div zem, jež sokyní jest ráji,

by noila se z vlny safírové.

A jak se naše loka letmo blíží,

vždy zetelnji z vod se výspa híží

a zjevuje co chvilku krásy nové.

Tu vypínají sbory sliných palem

své koruny ze smaragd a zlata,

tam hora led rajským nad úvalem

ní z rzných par, jak démant sluncem vzata,

a na sta jiných tvar, barev, žeh
zrak okouzluje s tchto smavých beh.

„Ach!" obdivu se z ader mojich vine

a slza rozkoše v mé oko plyne.

„Ó rci mi, šotku, povz, jak se zovou

ty behy nebeské, ten odlesk ráje?"

A diblík, šlehnuv zápež úblovou,

dí s pidušeným chechtem: „Ostrov báje!"
^ (PokiaovAnl.) •

48
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Zápasy.

Povídka- z pražského života

od

Serváce Hellera.

(Pokra.)

iík Hlavsa dostavil se v nedli pesn dle udáni k panu
Kikavovi ped 11 hodinou a byl od domácího pána
uvítán ve pijímacím pokoji, kdež krom náelníka ro-

diny pítomni byli pan Richard Lebrun a Jaroslav, Her-

mínin bratr. Pan Kikava byl, jako obyejn v nedli

dopoledne, veselý a pln vlídnosti, tiskl píchozímu Jií-

kovi co nejsrdenji ob ruce a pedstavil ho panu Ri-

chardovi jakožto „svého mladého pítele a velmi mou-
drého lovka". Jaroslavovi ho pedstavovati nemusil,

ponvadž se mladí muži již dobe znali. Slena Hermína
nebyla pítomna, ale objevila se za malou chvíli ve

dveích se svou matinkou, zapínajíc si poslední knoflíek

na „rytíských" rukavikách a usmíyajíc se vlídn, ja-

koby celý svt chtla k srdci jH-ivinouti. Matka i dcera

byly již úpln do kostela pichystány a pišly vlastn

jenom, aby daly pánm s Bohem. Richard Lebrun, jemuž

bylo od domácího pána uloženo, aby dámy do kostela doprovodil, pi-

skoil hbit, políbil matce i dcei graciosn ruku a schvátiv rychle cy-

lindr, jenž nedaleko dveí na židli ležel, vzal slen z ruky modlitební

knihu a postavil se obadn vedle dam, jakoby zárove s nimi oekával
posledního rozkazu. A toho se jim také neprodlen dostalo, nebo pan

Kikava pehlednuv spokojen svou kvetoucí dceru i pvabnou ješt

ženu pravil žertovn velitelským tónem

:

„Tak dti ! Všechno je v poádku, tak jdte ve jménu Pán do

kostela a vykonejte pobožnost také za nás. Pane Richarde, dejte mi
na ženské dobrý pozor, zejména na mou ženu! Zpozorujete-li, že se-

nkterý mladík do ní zakoukal, jdte a napomete ho, aby se nedal tou

líbeznou tváí omámit. Éeknte mu, že je to jenom líená krása a . .
."

„A že je pan Jan Kikava obecní pleskal královského hlavního msta
Prahy," vpadla mu rozmarn do ei paní Anastazie. „A te už pojme!
S Bohem, pánové!"

„S Bohem, koátka," zvolal pan Kikava za odcházejícími. „Da
vinárny za námi nemusíte, totiž vy ženské — pan Richard se ovšeni

dostaví. Yy však postarejte se, abychom mli dobrou polívku."

Paní Kikavová s dcerou a Richardem Lebrunem odešli, a záhy

za nimi odebrali se také pan Kikava se svým „následníkem" — jakž

Jaroslavovi žertem íkal — as Jiíkem Hlavsou, pod loubí Uhelného

trhu do Fišerovy vinárny. Cestou koupil pan Kikava „veronesi", „mi-

lanesi" a gorgonzolu, v prjezde pak u vinárny od pekaky sladkou

vánoku a vešel s mladými muži jako triumfator do pološeré jizby
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^íísto bylo snadno nalezeno, nebo nahoe u i)iana chránili ti židle

Kikavovi stáli spoleníci,

„Vítáme vás, pane domácí, od slova božího!" zvolal žertovné pan
rada. „iMmy jsou nepooliylmé na ])l dvanácté a ])ijdou za vámi?"

„Nikoli," odpovédél pan Kikava. „Dnes zstaneme sami. Ženské
jijdou hned z kostela do kuchyn. No, a jaké i)ak je dnes? Netrhá?"

„Ani dost málo!" ozvaly se ti hlasy najednou. „Jako mléko,

uinné mléko!"

„A nového hosta nám pivádíte, to jste hodný!" prohodil pan rada.

„Ano, ano," pisvedoval Kikava; „pedstavuji vám zde svého mla-

dého i)itele, pana Jiíka lllavsu, bystrou hlavu — pravím vám hoto-

vého již uence. Je dosud ješté trochu nepraktický, ale má talent a dá-li

si ode mne íci — jako že dá! — bude z ného muž, jakých náš svt
potebuje. To pece víte, že jsem já ])raktikus, jak staí íkali, in

summo gradu! Nuže rád bych si vychoval nadaného žáka. Vždy slý-

cháte vždycky od Slánského, Bennevice, Slavkovského a jiných, že je

pro mistra nejvtší chloubou, mže-li si vycviit talentovaného žáka—
nu a také já bych rád své uméní na njakou })ystrou Idavu pevedl.

Pan Illavsa tuto jest mou nadjí v tom ohledu — já mu dám dobrý

základ pro život a ti domy ho pak minouti nemohou."

„Máte to štstí, nastávající pane professore," prohodil jeden

z Kikavových denních spoleník, „že jste padl takovému mistru do

)-ukou ! Ti domy — považte jen — vám zaruuje. Více si zajisté ani

sebe uenjší muž ku professue páti nemže, leda mladé, hezké žínky,

a také o tu se vám snad pan Kikava postará?"

„No, tu už sotva!" odtušil vesele pan Kikava, „v tom se

neznám. . . le že by. . . Hrome, co mi tu napadá?!"

Pan Kikava položil významn prst na elo, podíval se tázav
na Jiíka a doložil: „He, pane professore, jak pak se vám líbí na
]>iiklad slena Ema Horská, pítelkyn naší Herminy?"

Hlavsa usmál se a odpovdl : „Neznám slenu blíže, ale myslím,

že jest to dáma velmi bystrá a moudrá."

„Ale což bystrá a moudrá!" namítl pan Kikava. „To je vc
vedlejší a rozumí se konen samo sebou, ale jak se vám líbí takto,

od postavy?"

„Slena je velmi hezká a píjemná!"

„Tu to máme!" zvolal pan Kikava a zahvízdl si, jakoby byl

nemu na stojní pišel. „Líbí se mu — je velmi hezká, akoli ji

blíže ješt nezná ! Hned jsem si pomyslil, že musí býti njaká zajímavá

náhoda, která nás svedla. Nu, nastávající pane professore, jestli se

vám slena Ema líbí, já vás nezrazuju ! Naopak ! ... Je to velmi hodué

dve a byl bych rád, kdybyste se do sebe zakoukali. Ona není sice

])íliš zámožná, ale nco pece dostane a pak. .
."

„Dostanete od jtana Kikavy ti domy," vpadl tomuto do ei
l)an rada.

„Ode mne by to zrovna nemusilo být," odpovdl suše pan

Kikava. „Pan professor získá si je sáni, bude-li se mou radou ídit;

ostatn — co pak jsem to jenom chtl íci? Ach ano! Slena Ema je

také tak trochu, jak se íká, ideální, hodili byste se tedy k sob^
48*
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a krom toho má nadji na liezké ddictví. Tak tedy, mladý mj píteli,

podívejte se Emince hezky hluboko do oí — byl by z vás pkný párek!"
„Ale tatínku," zvolal jako vyítav Jaroslav. „Já jsem myslil, že

chystáš slenu Horskou pro mne?"
Pan Kikava podíval se dlouhým, tázavým pohledem na svého

syna, ale vida, že Jaroslav pi tom nikterak vážn se netváí, odpo-

vdl, jakoby nemístný žert odbýval:

„Hlouposti ! Já mluvím te zcela vážn a ty se mi neplet do
ei! Ostatn, jakožto starostlivý otec, myslím už také na tebe a vy-

hledal jsem ti už dvátko. . . ale neukážu ti ho ješt, až si dodláš studie!"

„Dkuju vám, tatínku, za vaši laskavou péi," odpovdl roz-

marn Jaroslav; „ale prosím vás: nenamáhejte se dále — jámám te
jiné myšlenky, a vaše starost mohla by býti marná."

„Je dobe, že myslíš te jenom na své povolání," pisvdil pan
Kikava, „a nepeju si také, abys na ženní již pomýšlel; ale já, jakožto

otec mám právo i povinnost, také v tom ohledu o tebe se postarat.

Povídám ti to nyuí, ne snad proto, abych t zvdavým uinil, nýbrž

abys sám snad už ve prázdných chvílích nezaal mezi mšanskými
dcerkami se ohlížet. Avšak vrame se k panu Hlavsovi. Ten stane se

už co nevidt professorem a jakožto professor bude si musit zíditi

vlastní domácnost — to vyžaduje už slušnost a dstojnost stavu! Nuže,

co íkáte mému nápadu?"
„Jsem vám za vaši péi povden," odpovdl bezvýznamn Jiík

Hlavsa, „a budu o vašich slovech pemýšlet! Avšak dovoluju si vaš-

nostera pipomenouti, že na mn v té píin nejmén záleží."

„Nejmén?" opakoval pan Kikava a doložil urit: „Na vás

záleží nejvíce, ba všechno ! Když mladý mUž, jako jste vy, nco roz-

hodn chce, tak toho docílí, zejména když se mu stranou ješt pomáhá."
„Platí to, ote, také o mn?" prohodil Jaroslav.

„Ovšem že platí!" pisvdil pan Kikava, ale doložil ihned, jako

by mu bylo nco napadlo

:

„Leda že by se tvá vle píila vli otcov!"
„Nemyslíte, vašnosti, že mohou býti okolnosti mocnjší, než

i nejpevnjší vle mladého muže?" otázal se Jiík pana Kikavy.
„Mohou, arciže mohou, ale to se vidí už naped, " odvtil Kikava.

„Nežádá-li si lovk nic zhola nemožného nebo nesmyslného, mže vždy
cíle dojíti. Co pak se našeho pípadu týe, nevidím žádné veliké pe-
kážky. Slena Ema není moc zámožná— hlavní obyejná pekážka tedy

odpadá; za druhé není slena z velkého rodu — jeji otec je finanní

rada —
^ a za tetí nemá ješt žádných nápadník. Kdybyste tedy chtl,

bude vaše."

„Kdo pak ví, pane domácí, není-li slena Horská pod rukou již

zadána?" namítl Jiík, arci jenom aby nco ekl.

„Máte pochybnosti?" na to zase Kikava. „Jestli chcete, vezmu
slenu do výslechu a budu teba vaším námluvím."

^Prosím vás snažn, vašnosti, neite toho, neblamujte mne ! Co
pak by si slena o mn pomyslila?" zvolal rozpait Jiík.

„Hahaha!" zasmál se z i)lna hrdla pan Kikava a ohledl se na

své sousedy. „On myslí, že bych se opravdu ješt dnes za slenou
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rozbélil ! Nebojte se, mj nezkušený píteli, že vám néco pokazím ! Však
já vím, že se dovedete sám domluvit — tiché vody behy nejvíc berou

!

Slena Ema u nás dnes také obdvá — já neudlám nic, než že vás

vedle ní posadím. Tím vás snad nezarmoutím?"
„Ani dost málo," odpovdl Jiík; „dekuji srden za vaši nežnou

pozornost."

„Ale te nám už dejte pokoj s tmi svými titrami, a povídejte

nco ráznéjšího!" zvolal nevrle pan rada a dal si nalit ješt plku.
„Nco ráznéjšího?" otázal se pan Kikava. „Dobrá! Tedy po-

slechnte. Byl jednou jeden rytí, a ten rytí ml syna Václavíka,
a okolo toho Václavíka tekla voda. .

." „Ilahou, hahou!" zvolali vesele

Kikavovi spoleníci a zacpali mu ústa. Pan Kikava vymknul se jim

a zasmál se, až mu oi slzami se zalily
;
pak usadil se do rohu a uiniv

statný doušek vyzval sousedy, aby nyní oni o zábavu se starali.

Na to zaal každý z denních host nco vypravovat a za chvíli

byli všichni zabráni do tuhého rokování o vcech obecních, hospo-

dáských, politických a tak dále, kteréžto zábavy ale sledovati nebu-

deme, ponvadž nad obyejné toho druhu rozprávky niktei-ak nevynikla.

O pl jedné hodin pišel pan Richard, ímž ochabující hovor zase

nové potravy dostal a takž posedla celá spolenost v rohu u piana

v nejlepší míe až do pl druhé, naež se všichni k obdu rozešli. —
„Dnes máme, kamarádi, zcela jednoduchý obd, jenom sousedský,

ale doufám, že nám proto pece bude chutnat," pravil pan Kikava
svým hostm, když byli do jídelny vešli.

„Jíte rád telecí kýtu, pane Hlavso?"

„Jím všechno rád, co dobe je upraveno," odpovdl Jiík; „na

labužnictví jsem ješt nedospl a nepochybn také již nedospju."

„Máte dobe," pizvukoval pan Kikava; „nejlepší je, když si

lovk nenavykne na žádné mlsky. Dobrá obyejná strava je nejlepší."

„Ale dnes týden nebyl jste téhož mínní!" prohodil Richard

a zasmál se, jakoby byl nastávajícího pana tchána pi lži byl pistihl.

Pan Kikava se trochu zamrail a odpovdl mrzut: „Co pak

dnes týden — to byla slavnost, to je nco jiného ! Ale dnes jsme jen

tak mezi sebou. . . Avšak konec eí už ! Matka posílá polívku — tedy

vzhru ke stolu!"

Pan Kikava postavil se v elo tabule a ukazuje na jednotlivá

místa, uroval velitelsky, kam kdo se má posadit.

„Zde v ele stolu bude sedt naše ctihodná matika, — ta by

mi dala, kdyby slyšela, že ji tak jmenuju ! o ženy, ženy ! Na první

místo pravé strany posadím se já — vy mladí pátelé už odpustíte, že

si jakési estné místo vyhrazuji, jest to jenom k vli stáí a pak abycli

byl na blízku své znejmilejší ! Na proti mn, na první levé místo

sedne si pan Richard, na právo vedle mne, pan Hlavsa, na proti panu

Hlavsovi, vedle pana Richarda, bude sedt Hermína ; vedle pana Illavsy

posadí se laskav slena Horská — pi"osím, abyste se, sleno, neer-

venala! Naproti, vedle Hermíny bude na stráži Jaroslav, vedle Jaroslava

pak zaujme místo slena Floquetova, naše roztomilá Francouzka, a na

proti ní, vedle sleny Horské sedne si náš milý mravokárce, mj bratr

Josef a na dolejším ele, mezi slenou Floquetovou a bratrem Josefem
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zaujme druhé presidentské místo nedostižná hospodyka, má roztomiUl

sestra Aloisie. Tak, a te prosím, aby všichni už byli na míst!"

Obd zaal. Byl opravdu jednoduchý, ale co do úpravy výborný,

aspo si jej všichni tak libovali. Na ped trocha kaviáru s houskou

a sklenkou pravé kontuszówky, pak znamenitá krupovka s ptaími

drbky, peený úho s mladinkým salátem, potom obrovská, do purpuru

upeená telecí kýta s celerovým salátem, kompotem a naloženými zele-

nými paprikovými lusky, na to anglický pudding, sýr, ovoce, cukroviny

a posléz káva — erná pro pány a bílá pro dámy.

Mezi jídlem mluvilo se proti obyeji mnoho, ale málo souvislého

;

každý okamžik nkdo nco prohodil a každý nápad vzbudil adu po-

známek. Nejvíce mluvili spolu pánové a dámy, kteí vedle sebe sedli,

ale ponvadž z toho všeho ostatní nic nevdli, pravil pan Kikava,

když byla káva rozdána:

„A te povídejte, kdo co víte, a se bavíme všichni vespolek!

Kdybych vás nenapomenul, zabrali byste se po dvou do diskursu tak,

že by nám starým nic nezbylo, než abychom si šli lehnout. Mám pravdu

jiebo nemám, paní presidentko?"

„Vy jste nenapravitelný pleskal, pane manželi!" odpovdla paní

Kikavová a pleskla lehce svého chot pes tvá. „Ale co se vašeho

návrhu týe, aby každý, co zajímavého ví, vypravoval, docela souhlasím.

Ba prosím o to
!

"

„Když také milostivá paní si peje, aby se vypravovalo, nelze odpo-

rovat a já sám dovolím si vypravování zahájiti," pravil Richai*d Lebrun

a setev popel s hoícího doutníku pokraoval: „Pedevírem udal se

v nmeckém divadle na Ovocném trliu veselý skandál. Nmecké listy

zdejší zamlují ovšem celou tu aféru, a našinec dovtípí se snadno pro;
ale ponvadž aspo tetina všeho obecenstva dobe vidla, co se stalo,

jde zpráva o tom takoka od úst k ústm. Velkoobchodník Steinfeld,

jak všichni zajisté víte, jest pravý obr, velikán a silák a pi tom ješt

lovk neobyejné popudlivý a prudký. Tento pán zamiloval se vášniv

do první balleriny sleny Baccariniovy a stopoval s palivou žárlivostí každé

hnutí své zbožované tanenice. Kdykoli slena tanila, opatil si se-

dadlo u samého jevišt v dolejší prosceniové loži, kteráž abonována

není a do kteréž se pi obyejných pedstaveních jednotlivá sedadla

prodávají. Pedevírem hrály se, jak asi víte, v nmeckém divadle dv
starší jednoaktovky a mezi nimi proveden samostatný balet, ve kterémž

slena Baccarini vynikající part mla a asto u samé rampy se pohy-

bovala. Hned na poátku balletu zpozoroval pan Steinfeld vedle sebe

mladého, bohat vyíintného muže, který s jevišt oí nespouštl a slenu

Baccarini žhavými zraky takka hltal; v našem velkoobchodníku procitla

krutá žárlivost, nebo jemu zdálo se, že prima ballerina na jeho mlad-

šího souseda mnohem líbeznji se usmívá, než na nho sama, ba že mu
i oima jakási znamení dává. Tím byl pan Steinfeld do takové žárlivé

zuivosti popuzen, že zapomenuv na místo a okolnosti, mladého, štíhlého

souseda svého siláckýma rukama schvátil, rychle do výše pozvedl a pes
lóžové pažení na jevišt hodil, slen" tanenici zrovna k nohám. V di-

vadle strhl se z toho ohromný poplach, který však v nevázaný smích

se promnil, když na jevišt hozený enthusiasta pojednou v nejvtší



Zápasy. 749

ruzpaitosti jxjvstal, do l(j/,e iiolicejního editele hluboko se poklonil

a zvolal: „rrosíin za odpuštni! Já za to nemohu, že jsem zde, tam

ten i)án mne sem hodil, než jsem se mohl zpamatovat!" Pi tom uka-

zoval na i)ana Steinelda, který zvdav z lóže se nahýbal, aby zvdl,
zda-li si sok jeho pádem snad nohu nebo ruku nezlomil. Na to odvedl

inspicient ndadika rychle s jevišt, a v balletu se pokraovalo. Ale obe-

censtvo smálo se dále a mluvilo nepokojn, a utišilo se teprve pi
druhé jednoaktovce. Co panu Steinfeldovi policie potom ekla, nebudu

vypravovat, Idavn z té píiny, že to sám nevím."

„A byl jste, pane Lebrune, v divadle, když se to stalo V" otázal

se zdola pán Kikavv bratr Josef.

„Nebyl," odpovdl tázaný, „ale slyšel jsem to od hodnovrných
lidí v kavárn vypravovat."

„No, to je dobe, že vám to dosvdili vrohodní lidé," pravil

s komickým povdkem Josef Kikava, „sice bych to byl tamhle na zed"

pibil. A te vyi)ravuj nco ty, Jaroslave!"

„Musí-li to být, s radostí!" odpovdl Jaroslav. „Moje povídka

není tak drastická, jako pán Richardova, kterou jste práv slyšeli,

ale není prosta zajímavosti, a jestli jste už o tom netli nkde v no-

vinách. Ve Wulfov cirku v karlínském Théátre Varieté produkuje se

práv jakožto krasojezdkyn a tanenice jakási miss Floribella, kteréž

také íkají princezna. A víte, kdo tato artistka vlastn je? Jest to

bývalá italská knžna Tomassoniova. Ilomán této knžny vypravuje se

takto. Ped dvma lety ubytovala se ve vídeském Grand-hOtelu knžna
Tomassoni a žila tam s bájenou nádherou. V ad pokoj, jež obývala,

shromažovali se nkolikráte za týden zástupcové vídeského velkého

svta, hostina stíhala hostinu a zábava zábavu. Veerní schze u knžny
bývaly prý tak pikantní, že bodí mladí i starší pánové vídenští ani

vynadivit se nemohli. Lehkomyslná knžna byla tehda nad míru krásná

a tak koketní, že se mnoho muž pro ni až stílelo. Tu objevil se

jednou v hotelu obstárlý elegantní pán a vnikl, neohlásiv se ani, do

bytu naší knžny. Tato vykikla ve svrchovaném úžasu: „Nebesa, mj
muž!" a padla do mdlob. Když ji byli vzkísili, poslal kníže všechny

lidi pry, a mezi manželi udal se pak výjev, jak íkáme, svrchovan

dramatický.

Služebnictvo, které ovšem zvení naslouchalo, vypravovalo potom,

že kníže strašn láteil a knžna úpnliv za odpuštní prosila, a na

konec bylo prý zcela urit slyšet, jak karabá na knžniných zádech

pracoval. Ješt téhož dne zapravil kníže obrovský úet hotelu, dal

knžn znanou ást penz jakožto odbytné a poslal ji do širého svta.

Peníze byly brzy ztráveny a knžna nevdouc si rady ni pomoci, dala

se ku koující jezdecké spolenosti a jest nyní prvním magnetem

v Karlíne. Miss Floribella sedá asto veer v kruhu svých kolleg

a koUegy „U mariánského obrazu" naproti státnímu nádraží a vypra-

vuje sama s veselou tváí historii své skvlé minulosti. Pochybuje-li

kdo o pravdivosti jejích slov, má princezna ihned po ruce potebné

doklady. Já pak koním svou povídku starou prpovdí: Kdo neví,
a tam bží!" (Pokraování.)
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ROZHLEDY
V literatue, umní a vd.

z eské literatury.

Ethiopská lilie. Romauetto od Jakuba Arbesa. V Praze
1886. Nákladem Vladimíra echa.

Nevíme již ani, kolikátým v ade jest toto nové Arbesovo ro-

manetto.

Od té doby, co v prvním roníku Hálkových a Nerudových
„Kvt", tehdy ješt neillustrovaných, se objevilo první — byla jím

nad míru zajímavá, originální skladbou a íznou karakteristikou postav

vynikající kresba „ábel na skipci" — uplynul znaný poet let a dnes

plodná, vskutku neobyejná literární produkce Arbesova vzrostla již do

silných a nemálo obsažných svazk. Hned na poátku mohlo se íci—
„ex ungue leonem." Ale nikdo ješt netušil, že Arbes z tohoto prvního

zárodku si vypstuje svj zvláštní novellistický genre, naskrze pvodní,
jistými karakteristickými vlastnostmi se vyznaující.

Talent Arbesv spojuje v sob mnohé živly, které na první pohled

by se zdály nesluitelnými. Stopy romantismu zcela zejmé nalezneme

v nejlepších jeho pracích, ano stupují se až v jakousi zálibnou choutku

po bizarrnosti. Ale vedle nich ozývá se ješt mocnji a vydatnji moderní

realismus, který netoliko v nakupení hojného detailu a syté barv sou-

asných pomr vytryskuje, ale pedevším v karakterech peliv propra-

covaných a v pirozeném rozluštní temných a spletitých záhad pravého

výrazu dochází.

Dj v romanettech z pravidla spoívá na duchaplné kombinaci,

poutavé a promyšlené do posledních nitek, která zdánlivé neshody a dis-

liarmonické akkordy bizarrních situací vysvtluje dmyslnou analysí, do-

stihujíc takto vždy jistého a psobivého effektu. Základní idea celku

bývá prostá, ethicky oprávnná a také nová na mnoze. Komposici Arbes

má rád koncentrickou. Jednotlivé paprsky dje autor znenáhla sbírá

a sousteuje v jediné ohnisko, aby tím nepédvídanji tenáe pekvapil

výsledkem nenadálým, a pec logicky pirozeným a dsledným.

Život pražský ve svých stedních vrstvách nalezl v Arbesovi vý-

borného pozorovatele. V tom, jak se na dívá, které zjevy jeho um-
lecké svojí práci podrobuje, stojí na své vlastní pd a nelze mu upíti

originálnosti. Vyhledává pedevším povahy hloubavé, kontemplativní. Kdo
pi prvních Arbesových pul)likacích se nad tím pozastavil, neupe pi
bedlivjším pozorování našeho lidu, že autor nám podává jednu ze sku-

tených typických jeho vlastností. Sám myslitel s rozhledem širokým

a hlubokou, trpce ])essimistickou perspektivou, vytvoil již celou adu
povalí podobných, avšak individueln rozdílných. I to lio karakterisuje,

že každé vhodné píležitosti používá k reflexím o život a jeho rozma-

nitých otázkách, a sice tak, že bu pímo své subjektivní mínní pro-

náší, aneb dá mu vyzníti v dialogu jednajících osob. Tyto mají mnohdy
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rázný, uritý profil, a také nezídka setkáváme se a Arbesa s pova-

iiami bez markantních, výrazných taliu, kter i pes to nejsou šablonami.

Jistý individuchií rys je vyznauje, kterým od jiných se liší a tená-

ovu pozornost upoutávají.

Svou osobnost vplétá Arbes do vypravování velmi asto. Sám dje
se úastní a jeho nitky mnohdy do svých rukou zachycuje. Pednost
tohoto spsobu tvorby umlecké spoívá v tom, že skutenost již sa-

modk doznává mocného sesílení a romantický živel na pravou míru se

uvádí. Le ani tento není pracím Arbesovým na újmu. Podncuje jejich

zajímavost, a spíš v situaci se jeví nežli v pedvedených povahách. Pro

nj také druhdy stihla Arbesa výtka, že napodobuje Poea. Nelze upnti,

že Poe na Arbesa psobil z novovkých spisovatel vedle Zoly snad nej-

více. Ale i to sluší podotknouti, že úinek ten byl umlecké jeho po-

vaze neškodný a došel tu a tam ozvuku jedin v komposici jeho n-
kterých prací. Rozhodn byl blahodárnjší nežli Zolv, za jehož píkladem
tuším Arbes v poslednjších svých výtvorech více, než nutnost celková

vyžaduje, ne vždy nevyhnutelného detailu hroma'.

Pes tyto více formální než do základu jeho literární individuality

sahající reminiscence má Arbes zejm vytknutý, zetelný eský ráz.

Dnes náleží k našim nejduchaplnjším vypravovatelm a každá jeho

publikace zasluhuje povšimnutí jakožto plod ducha umlecky vysplého,

který neostýchá se za pedmt svého pemítání vybírati problémy nejtžší

a nejzajímavjší. V pesné psychologické analysi, v ostrovtipu, který

vždy v as se dostaví, a v postavách pímo ze života kreslených vedle

nkolika již díve uvedených pedností leží hlavní tžišt Arbesova

talentu.

Krátkému referátku snad jsme i)edeslali ponkud dlouhý úvod.

Avšak jednalo se nám o to, abychom alespo v nkolika strunýcii

obrysech podali výslednici dojmu, jejž na nás iní Arbesova literární

fysiognomie. Nyní již pihlédneme blíže k „Ethiopské lilii".

Dj toho romanetta jest prostý a dosti przraný. Autora navšt-

vuje sestenec jeho Hugo, který zamýšlí státi se farmaceutem. Je to

povaha v sebe uzavená, s básnickou myslí, ideální, která zabývá se

myšlenkou, jak by strádajícímu lidstvu pomohla v jeho útrai)ách njakým
novým lékem. Proto vnuje se Hugo zvolenému povolání s veškerým

ohnm mladého nadšence, aniž dává se odstrašiti jeho prosaickými, vše-

dními stránkami. Od ujce dluží sol) knihy a herbáe, jimiž by vdo-
mosti svoje vyteným smrem prohloubil a rozšíil. Pi té píležitosti

naleznou na starém popsaném listu pilepenou „ethiopskou lilii".

Kvtina má svoji vlastní zajímavou historii. Dostala se darem

autorovu uiteli od mladé Francouzky, jejíž otec padl v bitv u Chlumu.

Autor jako hoch ji svému uiteli odcizil, nebo podivné jméno i vzezení

kvtiny na nho zvláštním kouzlem psobilo. Ani Hugo pi její spatení

nemže se ubrániti nezvyklému dojmu, jehož si neumí vysvtliti. Když

strýc chce ji dívjšímu vlastníkovi navrátiti, žádá jej, aby díve mu ji

zapjil. Domnívat se, že vzí v neznámé kvtin léivý prostedek,

jehož posud nikdo neobjevil. Tento podivný, avšak situací a duševním

stavem Hugovým vysvtlitelný klam stává se u Huga takka tixní ideí,

když seznal a zamiloval si dívku, která hyne nevyléitelnou chorobou.
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Otilka iiedruží se k obyejným, každodenním dívím zjevm. Pemítá
vážn o život a její listy, plné hloubavých myšlenek, dovedou upoutati

samého spisovatele, že pes ohladnou svoji pohodlnost dívkou živ se

zajímá.

Hugo seznámil se s ní na hbitov v okamžiku velmi bolestném,

když líbal ze hrobu vykopané kosti své drahé matky. Ani neví, že

Otilka je schovankou strýcova bývalého uitele. Teprve když se spiso-

vatelem k tomuto s „ethiopskou lilií" se odebral, dovídá se o tom —
a zárove též o milenin smrti. Katastrofa dostavila se dív, nežli se

nadál. Uitel potvrdil domnnku spisovatelovu, že „ethiopská lilie" lé-

ivých úink postrádá, a shledal ku svému pekvapení na list, jímž

byla podlepena, ztracené svoje výpoty o odchylkách ve dráze Nebe-

šanky, jimiž co do asu ped mnoha lety již byl pedstihl výpoty
Leverrierovy a objevení Vodana Galiem. Tehda nevdl, kam se mu
výsledek dlouholeté astronomické jeho práce podl, a aby ji byl znova

zaal — k tomu sil se mu nedostávalo. Nyní ovšem ml jeho úspch cenu

pouze historickou. Marn snažil se spisovatel, aby jej piml zachovati

výpoty své vd a hájiti své priority, kterou z odchylného zpsobu
práce bylo Ire dokázati. Uenec vložil arch s ^ethiopskou lilií" i s resul-

tátem vdecké svojí innosti v rakev Otilinu a když prostednictvím

ochotného hrobníka ji znovu oteveli— shledáno, že z práce nezbylo

nic než hrstka popele. Uitel ztrativ na svt jedinou bytos, kterou

celou duší miloval, vše ostatní pokládal za malicherné a slávy vdecké
dobrovoln se odekl.

V tomto skrovném nártku dotkli jsme se i)ouze nejhlavnjších

linií celku, pomíjejíce všech podrobností. Z nich bedlivjšího pipome-

nutí zasluhují alespo místa nkterá. Jsou to zejména líení, v nichž

epický talent Arbesv nad obyej skvlým zpsobem vystupuje. Bitva

u Chlumu jest podána se znamenitou názorností a živostí, která až

v dramatický vzruch se stupuje. Vedle tohoto obrazu, plného bitevní

vavy a malebn chmurných scén, je stará smíchovská škola i s uitelem,

který ve svých žácích budí samostatné povahy, i s oddanou mu dro-

botinou rozkošným genrem. Nemén rázovit vyniká košíský hbitov

za soumraku, a scéna v bytu uitelov. Romanetto jeví v celku jednotné

zbarvení, ovšem jaksi rembrandtovsky pitlumené. Jednotlivé postavy te-

náe interessují, hlavn uitel s pietou je modelován a patrn vzat

z iré skutenosti. Otilka i Hugo mají své urité fysiognomie, a by

jim výraznjší i)lastika povahových rys nebyla na škodu. Proud vypra-

vování znenáhla stupován dospívá ku katastrof, která jest koncipo-

vána se znaným eífektem. Dialogy snad pál by si tená ponkud
hybnjší, i kdyby tomu za obt musila padnouti ada reflexí jinak

pkných a dmyslných. Podrobné rozbírání duševních stav Arbesovi

daí se jako vždy, umí sledovati lidskou mysl do její nejsubtilnjších

pocit a myšlenek.

Ješt o jedné vci zmíniti se chceme. „Ethiopskou lilií" valn
roztroušeno jest mínní a výi'ok o nejrznjších objevech života

i pírody. Arbes vážn pemýšlí a iní na podklad uritých premiss

logické, asto nové a pekvapující závrky. Zvláš l)ohaté jsou passáže

o školském vyuování a vychování vbec a nemén jDípadné jeho kon-
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kluse o lidském živote a smrti. Arbes vkládil myšlóiiky ty v ústa ui-
telova, avšak patruo, že za nimi tají se jeho vlastní subjektivní míuní.

Hned z i)edu podotýkáme, že jest na mnoze píke pessimistické a ani

nám nenapadá, abychom proto inili Arbesovi výitky. Na pessimismus

liartusí se ode dávna se strany idealistických esthetik a pec — zdali

sám život není jeho nejplnjším výrazem ? V každé pemítavé duši zro-

diti se musí postupem zcela pirozeným. Jediný lék proti nému jest

humor, tedy resignace, která se dovede usmívati. Ale té není schopen

každý.

V úsudcích Arbesových zejména tam, kde se dotýká našich soci-

álních pomr souvkých, jest vbec mnoho pravdy, asto perné. Kdož
by s ním nesouhlasil, když i)raví rozhoen: „('ož plátno volati: ,My
jsme intcUigence!' když ve vlastním našem kruhu nejiiovrchnjší dryá-

níci, lidé spustlí a nemravní vedou mnohdy hlavní slovo, a vše, co

nemá expansivnosti surové nadutosti, dusí a nií — když možno takmé
u prahu každého z nás co den vidti plazící se bídu, kterak ohlodává

kosti proletariatu — když tisícové v krvavých bojích popouštjí uzdu

své zvíeckosti a hynou za naše sobecké choutky. . . Intelligence, která

se takto osvduje, která ze svého stedu ni zjevného dryánictví

nevyi)udila, která Jia vzdor svým nesetným prostedkm ani nejkikla-

vjší bídy proletariatu nezmírnila, která na vzdor své ohromné moci,

jakéž byla nabyla, ni nejnespravedlivjších boj nezamezila— intelligence

tohoto druhu nemže initi nárok na jméno, které písluší elit spole-

nosti lidské. . ." Rovnž zajímavé jako oprávnné a pi tom zcela

moderní je to, co Arbes praví o smrti: „Smrtí i za našich dob rovnž
tak usmííš, jako uiníš zadost spravedlnosti — a pece není a nemže
býti smrt ani odplatou, aniž trestem, nýbrž jest a zstane na vždy

prostým ukonením života. Podtrhnte tradicionelní tuto basis smrti

mravouce a umní, postavte na místo rzných tch názor o smrti

názor nejpirozenjší a spsobil jste jednu z nejvtších duševních revo-

lucí, která kdy lidského ducha k další innosti osvžila a vzpružila!"

Již tyto dv malé ukázky staí, aby zjevným se stalo, že „Ethi-

opská lilie" nenáleží v adu prací, vypotených i)ro pouhou zábavu

a vyrostlých z pouhé umlecké kapice. Je v ní pemnohé tžké myšlen-

kové zrno, které uzrává v duši teprve bhem dlouhých let a psobením
etných zkušeností. Pátelé duchaplné etby naleznou v „Ethiopské lilii"

knihu milou i zajímavou. eskému tenástvu lze ji srden doporuiti.
i'V. Kvapil.

G e d i ch t e v o u Jaroslav Vrchlický. Autorisirte Uiber-

setzuug von Edmund Grilu. Pod tímto nadpisem vyšla práv v Lipsku

nákladem Ed. Wartiga (Arnošta Hoppe) vkusn upravená kniha, sezna-

mující nmecké obecenstvo s adou prací našeho nejvtšího básníka.

Ovšem celou, mnohostrannou básnickou individualitu Vrcldického ne-

pozná tená nmecký ze sbírky, obsahující „SatancUu", adu jinýcli

menších básní z rzných sbírek, pak arabesku „Rže" ; ale již ukázka

tato zajisté dostaí, aby se zjevila cizímu obecenstvu geniální síla

a hloubka této poesie. Nemalou zásluhu o to ma pekladatel, který

podjal se svého úkolu s nevšední pietou a podal básn Vrchlického
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v bezvadném rouše umeckém, snaže se zárove pilnouti všude co

nejtsnji k myšlence a form originálu.

Rozhledy pírodovdecké.

íjíše Bedich Katzer.

(Pokraování.)

Velice zajímavé pokusy byly podniknuty na vyšetení citlivosti

oka pro jemné rozdíly barev. Jest nápaduo, jak nepatrné množství

nkterých barviv staí ku znatelnému zbarvení velikého kvanta bílé

hmoty. Zvlášt jemných rozdíl barevných dosíci lze pomísením bílého

prášku s práškem rozliných barviv, kteréhož spsobu upotebil E. L.

Nichols, aby vyzkoumal, jak daleko citlivost oka pi rozpoznávání od-

stín barevných sahá. Jako bílé hmoty užil jemného prášku uhliitanu

horenatého, jako barviv prášku miniového (erveného), chromanu olov-

natého (žlutého), zeleni chromové a modi ultramarínové. Odstíny ba-

revné docíleny tím, že jisté množství bílého prášku pomíseno se stejným

množstvím barviva, sms rozdlena na dva díly a jeden z nich opt
pomísen se stejným množstvím bílého prášku; sms tato zase byla roz-

dlena na dva díly a jeden z nich optn smíchán se stejným množstvím

bílého prášku, v em pokraováno tak dlouho, až konen sms od do-

konalé bli rozpoznati se nedala. Takto získané barevné prášky byly

uzaveny do lahviek z jasného irého skla, tyto pomíchány všelijak,

naež osobám, jichžto rozpoznávavost pro odstíny barevné zkoumati se

mla, uloženo, aby lahvice urovnaly do ad a sice podle barev : ervené,

žluté, zelené a modré, a postupn v každé ad podle intensity. — Co
prvního, totiž rozlisováni barev se dotýe, ustanoveno na 54 osobách,

že muži rozeznali ješt barvy, když ve 100,000.000 objemech bli bylo

namícháno 15*9 erveni, 17'3 žluti, 817*7 zeleni a 148'5 objem modi

:

a ženy, když ve sto millionech objemech bylo obsaženo nejmén 59"8

objem erveni, 33'2 obj. žlutí, 913*6 obj. zeleni a 108*1 obj. modi.
Z toho vyplývá pekvapující výsledek, že mužské oko pro erve, žlu
a zele, ženské oko pro mod jest citlivjší. Dále, že jemné množství

zeleni vbec velmi obtížn se pozná. Citlivost jednotlivých osob pi
tom byla velice promnlivá. Na p. 8 z onch 54 osob poznalo žluté

zabarvení, i když ve 100,000.000 ástech bli jen 3 ásti pigmentu

byly namíchány. — Pokud pak rozlišení odstín jednotlivých barev

se dotýe, ustanovena schopnost k tomu potem správn v ád umíst-

nných lahviek a sice v procentech, takže 100 znamená sestavení celé

ady bez chyby. I shledáno, že hodnoty citlivosti této iní u muž pro

erve 86*80, žlu 87*16, zele 92*81, mod 78*13, u žen pro erve
90*81, žlu 93*24, zele 98*28, mod 82*92. Z tchto ísel jde, že

ženy, které nepatrné množství barviva obtížnji poznávají, velmi lehce

rozlišují odstíny barev, a dále, že odstíny zeleni rozpoznávají se vbec
nejsnadnji, akoli jest teba (dle hoejšího) nejvíc pigmentu, aby tato

barva zstala oku poznatelnou. (Amer. Journ. of Scienc. XXX., July

1885, pag. 37.)
.

(Dokoneni.)
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